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ΒΥ 

ΒΟΟΤΊ,, ΟΒΕΞΠΜΑΝ ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ 



ΡῬΕΒΒΆΑΟΘΕ 

ΤῊ15 οαϊοη οὗ {πὸ ΑΜ 515. ννἂ5 ἀπ] ΘΚ θὴ ἢ ΠΟ ΟΥΠΟΥ 

6Π6 1η νον {πη {πὸ ΡΤΟα ποίϊοη οἵ ἃ ῬΟΟΪΚΚ τ ΠΙΟΠ τ]ρηΐ ΡΥΌνα 

1Π 06 ΓΟ ΒΌΠηρ ἃΠᾺ ΠΟΙΡ Ια] τὸ {Ππ6 πίπαθηΐ οἵ ΟΥ̓ θοὶς τη {Ππ6 ΘΝ 

βίαροϑϑ οὐ ΠῚ5 βίπαν, ἃ πα ἃ τι86 1] τη τι} ΓΟ {π6 [δ οΠθι. ΤῸ 

ἰοχῦ ρίνθῃ [ἋῸὉ]]ον5 Ο61Π10}} ΤΠ016 ΟΙΟΒΘΙν {πᾶΠ 8ΠΥ ΟΥΠΟΙ 

οαΐου, Βαΐ Ὀ. ΠΟ ΠΊ68Π5 ἃ}] οἵ Π1Ὶ5 ἡ Ἰηρ5 πᾶν θΘ6η δοοορίοα. 

Τῃ βρῬΌΠΟΙ8Ι ΠῸ 168] ΤΟΥΊΒΙΟΝ οἵἩ {π6 ἰοχὺ πὰ. 66 ὉΠΟΘΥΓΔΚΘΗ. 

Α νΘΙῪ ἴδνν ΘΧΟΙΒΙΟΠΚ. ἤᾶνθ ὈΘΘη πϑ616, Ὀτΐ [Ὸ1 {Π6 τποϑύ ρᾶγΐ 

56 ΌΈ 16 ὈΥδοκοίβ πᾶν ὈΘΘΠ τιϑθα] [0 ἀοϑΙρηαῖθ ΡΟ 5. ΟΥΣ ῬΉΤ ΑΒ65 

οἵ ἀουθύπ| ἀπ Πποητ1οτῦν. [π ΡΒΒΑΡῸΚ ἢ ΠΟ ἢ {ΠπῸ {γπ|6 τϑδα- 

1ηρ' 15. ὉΠΟΟΙΐ81η {πΠ6 ποραβ οἵ {ποϑ6 ΤῸΥ σνποῖὴ {πΠῸ ῬοΟΪς 15 

1τηἰθπ 66 ῃᾶνο πᾶίπτ 8 }}ν 16] {πΠῸ6 ΘαΠτο [0 οἽνο ἃ ΤΟ Δ 8016 ἰοχί. 

ΤΟ ἰοχί οὗ {πὸ οῃξο Δηαθακὶς (βγη ῬΟΟΚΘῚ)ὺ, 15. ΡἼΝΟΗ. 

ΑΙ ΓΠΟῸΡ {Π6 ΘΟΙΠΙΠΘΗΓΤῪ ΘΟΥΘΙΒ. ΟἿ {πὸ ἴοι ΡΟΟΪκα. οοτη- 

ΤἸΠ0]ν το8α. Τῃ6 1ηἰουοϑίηρ πδυγδίϊνο οὗ {πὸ Ἰαΐθυ ῬΟΟΚΕ 

15 ὉΠ ΓΘ ΌΤ 6 ἀν 8118 016 ΤῸΓ 5:ρηῦ ΤΥ β] δίϊοι, ἃ πα {Π6 νόθα τ 8 ν 

Πὰ5 ῬΘΘῚ τηϑθ ἴο ΘΟνΘΥ 8}} βθύθὴ ῬοΟΚα, πού {πῸὸ ἢγϑί ἴον 

ΠΊΘΤΟΪΥ. 

, ΤῊΘ νοοδθι αν ν 1[561} 15 ΘΟ θη566,, ἃ Π6 15 τηθδηΐ [0 ΒΌΡΡΙΥ 

ΟἾΪν σπδύ {πῸ βίπαθηΐ οὗ ΧΘΠΟΡΠΟΝ ποοϑα5 ἃ Πα δ τι56. 'ΉΙΒ 

15. ῬΔΙΠΙΘΌΪΑΥΙν {ππ6ὸ ἴῃ {Π6 πιδίίου οὐ οὐνπιο]ορίοα, ΠΟΙ ἃ 

ΒΟΙΘ ΗΠ Πῆο. τθαίηθηΐ βθοηβ. (τἰΐ6 ῬΟνοπμα {πῸ τϑδ ἢ οὗ {πὸ 

ΘΓ ΑΡΘ βίπαθηΐ οὐ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ΔΠ6 1{ 15 {Ὑπ|6 8150 1ῃ {πΠ6 τηδίζου 

Οὗ νοΥὉ ΤΌΤ ΠΊ5. 

ΜΙ ΑΡΥ τηδίίοιβ ΟΟΟΡΥ ἸΠΠΟΠ 655 5Ρ866. ἴῃ ΓΗἐΓΟ πο 101 

ὉΠ] ΟΟἸΠΙΠΘ ΠΥ {πὰ 15. {ΠῸ ὁ 56 ἴῃ ΤᾺ ΠΥ ΘΙ ΠΙ0Π5, ΔΙ ΓΠΟΠΡῊ 

ΘΠΟΤΙΘῊ 1 ΤΟΥ Π {101 15 οἼνοη [0 ΘΠ] {πὸ σἰπιοηξ το τιπο1- 

5Γ8 6] ΧΟΠΟΡΠΟΙ ᾽5 ΠΕ Δ Εν ; Δ ΠΩ ἃ5 ΤΟΡῈ 5. {ΠῸ σ ΔΗ Π18 {168]} 

ΟΙοιηθηΐ, ὙνΠ16}} Πὰν 566} [0 Πᾶν θθθπ ἀπ π|ν Ομ ΡΠ ἃσἰχοί. 

{π6 οαϊίον: πὰ. Ῥθθη ρου] θα Ὀν {π6 ἤθϑῖνο ο τηοοί {πὸ προς 

ΡοΙῃ οὐ Ἐποϑθ 0 ἴθδο ἢ πυπίαχ ἔΠῸΠῚ {πὸ ρ  ΔΙΠΙΠΔ15, ἃ ΠΩ οἵ 

ὑποθθ 0, Π|κ6 Π]Π]561, Ῥυοίοι" [0 ἰθᾶσῃ ἴΕ ΡΥ {Ππ|5|Γ Δ 101. 

111 



Ἷ Ργεζαεε 

Ηφρποο σϑΐθγθηοθοβ ἴο {πὸ βία πα Γ Ο͵ΔΠΊΤΠΔΥΒ ΤῸ σίνοη (( ἴῸΓ 

Οοοάνιῃ, Η ἴον Ηδαϊον- ΑἸ]6π, ΒΒ ἴον ΒΑΌΡΙζΕ), 116 δὲ {Π6 

5816. {ἰπηθ τη πΠ0 ἢ 5υπΐϑοῖοδ] ΤΠ ΟΥΤη Δ 10 15 Ἰπο]πἀρα ἴῃ {π6 

Οοτμτηθηΐασν 1561. ΟὙΟΞΞ- ΤΟ ἴθυθπμοοβ παίαγα! ν ΔΡουπα. πὰ 

ἴπθ56 ᾶν Ὀθθὴ στορϑδίθαϊν ομθοκρα οὔ ἴο Θῆβασο ΔΟΘΌΓΘΟΥ. 

Πρἔοσθμοοβ ἰὸ {πῃ ἰοχὶ ἃτὸ ἴο ομδρίου. 8πα 11πη6. πΠ]685 {ΠῸ 

5ΘΟΊΘΙ τη87ῈΚ (ξ) 15 σίνοη. [ἾἋἢ {Π6 ΘΔ ΌΌΪΑΓν, ΠΟΎΤΘΥΘΓΙ, Γοξου- 

ΘΏΘΘ5 8ἃ΄ΙῸ ἘΠΙΪοΥΤΩΪν ἴο 5ΘΟΓΟΠΒ. 

ΤῊΘ δυΐῃοῦ Πᾶ5 δπαάρανοσθα ποῖ ἴο δ᾽ϊονγ ἴπ6 βίγοεβ δα 

ἘΡΟῸΠ ΘΎΔΙΠΊΠΊ8Τ' ἴο ΡΓον οπί {πῸ βία θπί ἔσο ἔθ! ηρ [Π6 ΘΠΔΤΤῚ 

οὗ ἔπθ βἕουν, οὐ ἔγτομῃ Ὀθοοιηηρ ᾿πΐογοβίθα 1πΠ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἃ5 

ὙΤΊΪΟΙ Δ Πα 85 Τη]8} 

Α. Τ. Μυπβαυ. 

ΟΒάρρδασδ. Ναν ὙοΥΚ. 

Οεἴοδευ, 1918. 



ἘᾺ ΒΤ ΟἿ᾽ ΟΟΝΤΊΩΝΤΕΘ 

ΡΔΘῈ 

ἘΣ έοὁ"ι[ρ0ὅἅ};ᾳν....ν...ωτ ρα τρις ὥς οἰ θῶ νον ρος ρος 111 

ππστ τ ΠΡ ΑΝῸ ΓΡΙΠΙΒΤΕΑΤΙΟΝ .. - «τς «νος ες νον αν οοσες ψ] 

ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΚ--- 

Ι. Χρμοόρμοι, ΗΙ5 [106, ΟΠ τ δοίου, 8δπα τ ηρ5....... Υ1 

Π| ΤΡ ΥσΙα, 10 πὸ ΤΙ πὸ ἡ Οὐεῦβ- [Π6 ὙούυΠπΡΌΓΡ........ ΧΥῚ 

ΠΡ ΠΞ ἀπὸ ἘΠῚ Τὐ ΧΡ δα 10 1,.............ὑὁἁἀπτονυ νον δεν ΧΧΙΠ 

τοὺς περτ  Ρ έΨέΈΨΨΨρΨέΕΠΨἜοΨΠΠἘἔΕΠησο ΧΙΠν 

πα τὴ ΟΝ ΜΕΝ ΑΉΥ.: ᾿ς -νὐτονον νιν τς νον φιονιν νἰοεον σὸς Ηἰ 

Δ ΟΟΘΑΒΌΤΑΒΥ 

4 



ΤΙΡΤ ΟΝ ΜΑΡΕ ΑΝῸ ΤΙ ΠΕΤΝΑΤΤΟΝΒ 

ΒΛΟΙΝΕ 

ΟἜΒΕΚ ΠΌΡΙΙΤΕ, το (ἰ6 101} 5 ΤΠ δ» ἐγ θ1ι0]) 

Ἔα ΠΟ ΡΝ ΜΓ Πγοπ δρίοος 

ἈΜΟΆ ΡΣ ΤΟ, ΓΟ ται ρέΕέΕΨψΨέΕοἘΨἔὁΠΓΠΙ πΠρῆ...... ὙΠ 

ΝΙΛΈΘΥΑΒ, ΠΟΙ ΒΘ ΌΙΠΘΙΞΙΘΥ 5 ΠΟ. τ. -τττὐὰ ΤΊ 

ἘΠ Ν ον, ΤΠ ΠΙΠΕΑΤΙΝΟ ΠῊΠ ΒΑ οΝ ὐν χὰ... Ποὺ} τ 

ΜΆΑΡ, ΒΗΟΥΊΙΝα ΕΌΙΝΒ ΟΚ' ΜΈΡΙΑΝ Υ͂ΔΙΜ,, ΤτΌ]η 

ΔΕΧΩΝ ΟΠ ΟΡ 127 

ΠΈΠΡΗΙ, ἔτοσι Βαιπηραῦίθη- ΡΟ] Πα - ΝΥ ἈΡΊΟΥ Ὁ 

9} ἩοΙοϑο 6. ἈΠ πο 159 

τῆλ ας, πε ἸΞΠΒ ΑΙ ΝΟ ΠῚ 4. ξ8 1399 -ττπππΠέ πὴ ν 1857 

ῬΡνανΝ, πα βπ  σινα ΤΥ,.1,. 8 24: ΤΥ, 2: τ ππιτὺ 200 

ΒΠΑΝ, πα στιν ΕΝ, ὁ. 9 9 9 πΠπ“ΦπΦᾷἕΨἕᾷἕΕρ 216 

ΤῊΞΒ ΔΙ ΒΕΒΤΙΡΕΒ, ΤΡΟμ ἃ ΘΟΡν οἵ ἃ τοῖς του κ 

ΟΥἩ {π6 Τὰ 1} οοηθανν Β. ὦ. ΤῈ ΟΥΙΡΊΠΔ] 

15. ΠΟῪ ἴῃ {π6 ΤΠΠΗ͂ΖΙ ΟΔΙ1ΘΥΎ, ΕἼΟΤΘ πο, Τία]ν.........- 202 

ΜΆΑΡ, ΒΗΟΥΙΝα ΤῊΒ ΜΆΒΟΗ ΟΕ ΤῊΒ ΤῈΝ 

ἘΠ ΕΓΟΤΙΞΙΑΊΝΤΕΝ. τῶν μῶν οἷν εν προ δε ΗΝ Τ᾽ οσαθιαν} 
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ἹΝΤΗΟΘΌΟΤΈΤΙΟΝ 

1 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ, ΗΙΞ 1ΠΕἘῈ, ΟΠ ΑΒΑΟΤΈΝ, ΑΝῸ ΜΕΙΤΙΝΟΞ 

1. ΠΑΤΕῈ ΟΕ ΧΈΝΟΡΗΟΝ 'Ῥ ΒΙΕΤΗ.---ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ, {πΠ6 Δαΐπον οἵ 

{π6 Απαθαδῖδ, νγὰἃ8ϑ ἃπ Αὐπθηϊδᾶπ, {πθ 500 οὐ ΟΥὙΥΠΠπ5 ἃπα 

θιοάῦταᾷ. ΗΝ ΙΓ ΠΡ] Δο6 νγὰβ {π6 ἀθπιθ ΕΡΟΠ]δ, οα {Π6 ΘαΒίΘΥ ἢ 

5Ι0Ρ65 οἵ {π6 Ἡ τηοϑίταϑ ΤΆ ΠΡῸ, ΒΟΠ16 ὕνγ! γθ τη1]65 ἴστοῖη ΑἰΠ6Π5. 

ΑΒ ἴο {π6 ἀδίθ οἵ Π15 ΙΓ {Π6 16 Πὰ5 θΘΘη τπππὸ}}] αἸπραΐο, ας 

10 ΒΘΘΙῺΒ τηοϑὺ ῬΥΌΡΔΌΙ6 {πᾶῷ Π6 νὰ ὈΟΙῚ ἃροὰὺΐ 491] Β. σ,, 

{πΠ6 γϑδν ἴῃ ὙΠΟ {πὸ ῬΟΙΟΡΟΠΠΘΒΙΔΠ γᾶ ὈΤΟΌΚΟ οὐ. (οΥ- 

[Δ Ί1Π 1 Π6 Τ]ΔΚ65 1Ὁ ΟἸΘΥ {πᾶ αὖ {Ππ6 {1πη6 οἵ ντιβ᾽ ΧΡ ΙΓ ΟΝ 

Π6 νϑβ ἃ γοΟ Πρ' Τη8}, ῬΟΒΒΙΙν, {Ππουρὴ ΠΤ ΟΪν ῬΎΌΡῈ]ν, τπιπον 

ἡπῆπὶν (9686 παδαθβι5 [1], 1, ὃδ8 14 ἃπᾶ 25; 11, 2, ὃ 87. 

ΤῊΘ οΟΙ6Υ' νἱθνν, δοοορίπηρ ἃ5 δαποπίο {π6 βίουν ἰο]α Ἰη 

πππ ΠτῚ 1 29 (0 Βίσαρο Ρ. 403), τὸ Ὅπ6 αἤἴθοὶ {πδΐ 

Θοουδίοα μου {ΠῸ νοπη 66] ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἔτοιη {πὸ ΠΟ] οὐ Τ)6] πιὰ 

(Β. σ. 424), ρΡ]δοθβ. 15 Ὀ1Σ1Π ἃροιΐ Β. ο. 444. ΤῊΝ αἴουν 15 

Ππουγθυθῖ 811] πὶ οοΥ 1 Π]ν ἃ ΘῸΠῸ οἵ {πὰ 1014. Ὁν ΑἸΟΙΡΙ  οκ 

1η ΡΙ]αίο ΒΒ ϑ'νηυροδίην (220 α6; ΡΙαί. Α{ἰ6. 1) οἵ 15. Ῥοϊπηρ 

Βανθα ὍΥ δοογαίθα αἱ Ῥούί.αδθα (Β. σ. 4392), δπα 860 Κ5 ἃ]] 

ΟΥ̓ΘαΙΙΠΠν. 

2. Βούβοον ΑνΝὴ ΤΈΆΔΙΝΙΝα.--ΟΥ̓  ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΡουΠοοα ἃπὰ 

σΟα ΠΟ ΤΘΟΟΤ Πδ85 ΘΟΠῚ6 ον ἴο τ, μα΄ σου απ ἘΠῚ ΠΟ ΤῊ Δ Υ 

Βα ΓΘΙνῪ 6 ἃββιπηθα. Ηἴβ Ὁ ΠαΠΘ55. [Ὸ οὔἰ-Ο -ΠΟΟΥ ΒΡΟΙ5. 15 
αἰτεβίθα ὃν {πῸ ἔἕδοῦ ἐπα διηοπρ ΠῚ τυ Ππρθ ἃγ6 ἰγδοίβ ΟΝ 

ΠΟΥΒΘΙΠΔΉΒΠ1Ρ ἃ Πα ΟΠ ΠΗ Πρ, ἃΠπῸ {Π15 ΓΟ Πα πθ85. ἀαΐοθ Ρτο- 

ΒΌΤΩΔΌΙΥ ἔΡῸΠῚ ΠῚ ΡΟ Ποοα. ΠὼῸ πιιϑί 8150 6. ϑϑιαηθα το Πᾶνο 

πὲ] {Π6 γδ]Π] Πρ 1Π ΤηΤΙ510, οὐ ΐθυϑ, ἃ Π6 ΟὙΠΙ 5.105, συ ΠΙΘ ἢ ἃ 

γγ6}1-[ἰο-ἀο ΑΥΠΘΠΙΔΠ, 5610 ἃ5 ΟΥ̓ ΠΠπιὶ5 ποι Ὀ 6 α]ν τνὰϑ, νου] 

πδΓαΤΑ ΠΥ ΟἾνο ΠῚΒ 501; 8Π6 1ᾧ γητιϑὺ 6. ΓΘΙΠΘΠ ΘΙ 6] ποῦ ΟἿΪΥ 

{παῦ {πΠ6 ΑἰΠοη5 οἵ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ΡΟΥ ΠΟΟΩ ἀν 5 ννὰϑ {Π6 τη ἸΒΈΓ 55 

Οἵ δ ΘΙΏΡΙΓΟ, ἃπα ἃ ΟἸΤΥ οἵὗἨ νγϑ 1} ἃπα ρόνον, Ραΐ {πᾶ {ΠῸ 
ψ]] 



Ψ11] 1ηἰγοαπ οί οΉ, 

ΟΤΌΥΠΙΠΡ ΤΠ] 8 1 Γοϑἰδίιοηβ οἵ {πΠ6 ΑἰΤῸ βρισῦ ἴθ Ατί ἂπα 110- 

ΘΡα16. νοι] θ6 διηοπρ {ΠπῸ τηοϑύ ροΐθηΐ ουτηδίϊνο ΠΗ ΘΠ ΟΘΣ 

ΒΆΓΓΟΙΠΟΠΙΠΡ ΠΝ ΘΥΪΥ γ6Δ15. ΜΙΟΥΘΟΥΘΙ 10 νγὰβ ἃ {1π|6Ὸ ΠΘΗ 

ΠῚ ΘΟΙΠΙΤΥ τγὰβ δὖ γγᾺ7, ἃπα ὈΣΥ {Π6 {{π|Ὸὸ ΧΟΠΟΡΠΟΙ Πα 

γΘΔΟΠΘα, Πα οἰρηῃίθθητ γοὰῦ ἴῃ6 ὥρδγίδηβ πᾶ οὐοπριθα 

ΤΠ 6688, ἴθ Αἰτο ΤΟΥ ΟΥν, 864] ΣΧΘΠΟΡΠΟΙ τητπιβύὺ πᾶνθ ὈΘΘΠ 

ΔΙΠΟΠΡ {πΠο86 ὙΠΟ ΒΟΥ νΘα 1ἢ 8115 ἃρδΙηϑί {Π6 Ἰηνδᾶθυβ. ΤῸ 

{Ππ656 ἔδοίβ νγα πιιϑύ Δα {πᾶ ΘΠΟΡΠΟΙ νγὰ5 ἃ τη8η οὗ ἀθθΡῚν 
ΤΟΠΡΊΟΙΙ5 Παίπτθ, ἃΠα σγγ ποίθ {πυΠο {πᾶῦ ΞΘΥΥΊΘΘ 1Π ΔΙΊῚΒ 

8:6 1π {π6 ῬΟΡΊ]Δ1 ἈΒΒΘΙΊΌΙΥ τηπιϑύ πᾶν ἀ0Π6 τηπ0 ἢ ἴο ἀθνθὶορ 

1η πὴ {πᾶΐ νουβδῦ ΠΥ ἡ Β1Ο ἢ. ΘΠ Ὀ]6α Πῖτη Ἰαῖθν οἢ ἴο 6468] 50 

ΔΌΪν στ {Π6 τποϑί Ῥδἤπρ ἃ πα αἸΒΠ θαυ θηϊηρ' 5: {πᾶ |10}}8. 

3. ΕἙΙΕΝΡΒΗΙΡ ὙΙΤΗῊ ΠΟΟΘΒΑΤΕΒ.---Αϑ ἃ ὈΟΥ, ΟΥ̓ δ΄ ᾿οαβ 85 ἃ 

ΨΘΡῪ γΟΙΠΡ Π18 1, ΧΟΠΟΡΠΟΙ ὈΘοδΙη6 ἃ ΡῸΡΙ οἵ ϑοοναῖθβ, δπὰ 

γγὰ5 ῬΥΟΪΟ Πα] ᾿πῆποποθα ὉΣ {Ππ6 πιπϊατιθ ῬΘΥΒΟΠΔΠΠν οἵ {πὸ 

σγοαῦ ἰθϑ που. ΠΙΟΡΌΠΟΒ ΠΟΘΙ ΕΒ [6115 ἃ ὈΥΘΕΥ βίου οἱ {Π6 

Ῥον 5 ἢγβύ πιθοίϊηρ' τ {Π6 ΡΠ ΠΟΒΟΡΠΘΥ. Ῥϑοοναΐθβ, Π6 5Ά 5, 
τηθύ ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ἃ ΘΟΠΊΘΙΥ ἃΠ6 πιοαοϑί ΟΡ, 1Π ἃ ΠΑΥΤΌΝ ὙΆΥ, 

Δ Πη4, ΠοΙαϊπρ 15 βίδῆ 50. 85 ἴο Ὀ]ΟΟΚ {π6 ΟΣ 5 ΡῬᾶββᾶθθ, ἀϑκθα 

ΠΪπὶ ΠΟΙΘ ῬΓΟΥΊΒΙΟΠ5 οοα]α 6 θοπρμί. Οἱ {πὸ ὈΟΥ 5 ΔΗΒΥΡΘΥ- 

ἴηρ {πΠ6 αποβίϊομ, μ6 ϑκθα δρδὶῃ: “ΑΠα ΠΘΥ 6 Δ16 ΤΊ6Π Τη8616 

ΠΟΌΪΟ ἃ πα ροοᾶ (καλοὶ κἀγαθοί) 2 Τὸ {πὶ5 ΧΘΠΟΡΠΟΙ Θολ]ἃ 

σῖνθ ΠῸ ἈΠΒ ΘΙ; Πα ϑοογαίθθ οομἐϊππ64, “΄ΕΌΠΠΟΥ τη6, {Π6Π, 

ἃ Πα ἸΘΆΤ.᾽ἢ 
ἍΝ Ποῖον {Π15 5ίουυ 6 {γα ΟΥ̓ Ποίίομ, 10 15. οουίαϊη {πὸΐ 

ΧΟΠΟΡΙΟΝ νὰ [Ὁ γϑα}5 ἃ [ἋὉ]Π]Ονγον οὗἠἨ οογαΐοβ, ἃπα 60Π- 

οοἰνοα ἴον {π6 ΠΟΙΙΟΪΥ ἃΠα ὈΠΡΟΡΊ]Δ] ῬΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ ἃ α60Ρ 

Δπα ὩΡΙαϊηρ αἰοοίίοα, ἰὼ 10 Ππὶ5 Π͵;οηιογαθιϊα ὈΘΔΥΒ 

Δα πἀδηΐ νυν] Π6585. 

4. ΤΟΙΝΒ ΤῊΒ ΕἸΧΡΕΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΟὙκῦβ.---ἶπ {πὸ Απαθαδὶς 11], 

1, ΧοΠΟΡΠΟΙ (6115 τι ΠΟῪ Π6 οδπη6 ἰοὺ 70 {πὸ ὀχρϑθαϊοη οἱ 

Ογτῖι5, συ μῖοη {πὸ Απαθαςὶς Πὰ5 τηδθ ἔδιποιιβ. [π {ΠῸ ΒΡΥ]ΠΡ 

οἵ 401, πανίπρ' βθϑη {πὸ ον 8} οἵ ΑἸ π5 αὐτου ἃ ργυοϊνδοῖθα 

βίσιρο]ο, τη Κοα ποῖ ΟἿ Ὀν αἰβαβίουβ ἴο πο ἅστηβ, αὶ ὈΥ 

ΘΥΘοα ἃπα ΡΥ -ϑ 16. τ] Π]π ΠΟΥ γγ 8115, ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ νὰ 1η- 

νἱτοα Ὁν ἃ ἔποπα, Ῥυόχοπιβ οἵ Βοροίϊα, ἴο 7οἷη ἂπ ΧΡ ἸῸΝ 

ἀπᾶου {πὸ γοὰηρ Ῥουβίδη ρυΐποο, Οντπβ. δ ΑΡΙΟ5. πποὐἶν 68 



Τηἰγοασηπιοίζογ τος 

ΤΥ Πᾶνθ ΡΥ Ρίθα Ππὶ ἰοὸ δοοορύ {π6 ᾿πηνιςδίϊοι, ον οἵ 

Δανθηΐαγ 6, 81] ὈΙΓ1005 (Ὁ {π6 νγϑα] ἢ 8η64 πὴ] Πἤοθπθθ οἵ 

Ογτῖιβ γο 6 γ06}} πον), ἃΠΩ͂, 1ὖ την Ρ6, ἃ 66]1πρ' οὗ α15- 

οομίθηί ἢ ΘΟΠαΙΠΙΟΤΒ αὖ Αἴπθηθ. ΠῸ {6115 τι, ΠΟΥΤΘΥΘΓΥ, 

{πᾶ Π6 δῖα {πῸ δάνιοθ οἵ ϑοουδίθθ, γῆ θδα6. πη οΟηΒα] 

1Ππ6 ΟΥ̓8616 αὖ Π)6]ρ0}ῃ1. ΤΠ ΧΘΠΟΡΠοπ αἸ6, θαΐ, Ππαν]ηρ' ΔΙ ΘΔ αν 

αθοΙα6α [0 ρῸ, ΤΠ6 16 ]ν 5 Κοα {Π6 οὐδ 616 ἴο νγπαὺ ροαΒ Ππ6 5ποι]α 

ΒΒΟΡΊΠΟΘ, 1Π ΟΥ̓ΘΙ [0 ΘΗΒΠ16 ΒΙΙΘΟΘΕΒ 1ἢ ΠῚΒ ῬΙΟ]Θοί. Τδνὶηρ 

ΤΟ]]Ονγ6 4 {ΠπῸ ΟΥ̓Δ 616 5 ἸΠΒ  ΠΟΙΊΟΤΙ5. ἢ {Π15 ΤΟ ρα Τα, Π6 βοΐ 581], 

Δα 7ΟΙπ6 6 ῬΥΌΧΘΠΤΙΒ ἢ 8 15. ΤΠ Ἰατίου ᾿πτοσπορα Π]π [0 

Ογττβ, ἃΠ 6] ΧΘΠΟΡΠΟΙ 10]Π66 {π6 ΘΧΡΘΟΙΠΠΟΩ πΠΟΙΟΙΔΠ|1γΥ, ἃ5 

10 ἜΘ, 8πα ψ]Πουΐ ΤᾺ ΠΚ 1Π {Π6 ΘΙ ΊΗΥ. 

δ. ῬΕΟΜΙΝΕΝΟΕ ὨΌΕΙΝα ΤῊΞ; ΠΕΤΕΒΑΤ.---Υ α ΠΘδτ ΡΥ ΔΟΟΙΟ 811 

ποίππρ ΟἵἨἁ ΠῚ ΟΠ] Πρ {ΠπΠ6 τπιρνγαγα ΤΠΔγῸ ἢ [ὙΠΟ] ΔΙ ῚΒ. [0 

ΒΑΡΥ]ΟΠα, θπΐ ἴδοι {π6 {γθδοΠθ οι. ΒΘΙΖα 6. οὐ {πὸ Οτροῖς 

ΘΌΠΘΡΑΪΒ, ΠΟ {π6Ὸ ὈΠΡΠΗΓ οἵ {π6 ΔΙ 5οϑιηθα αοϑροι δίς, 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΘΟΙΠ65 0 {πὸ ΤἸ ὉΠ ὙὙ1ΓΠ| ΤΘΙΠΔΥ ΚΑ ]6. ὁοΠ 56, Ὑν185- 

ἀοπη, ἃ Πα τ]ὰ} Ὺ 5Κ11], ἃ Πα] ῬΘΟΟΙΠ65 {Π6 168] ᾿ϑδαου" οὐ {Π6 

γοίγθαῖ. ΤῊΝ ΤΘΙΠΔΙΠ5 {Ὑπ6 ουθη 1Γ πψγὸ δοοθρύ {π6Ὸ νιον {πᾶΐ 

ἢ6 ἢδ5 50 5ΒΠ8 066 {Π6 ΠΑΙΎΔύγ 6 ἃ5 ἴο ὈΓΙΠΡ' ΠΙΠ]561} τηΓο πΠ6]ππ|6 

ῬΙΟΙΠΙΠΘΠΟΘ 8Π6 [0 {Πγπδὺ ΟΥΠΟΥΒ πο {π6 Ὀδοϊρυοι πα (5668 

ῬοΙονν, ὃ 19). 1 811] Δ] ποθ5, νγ6 τητιδύ, 501] ΤΘΟΟΡΉ]ΖΘ 

ΠῚ5. ΘΟΙΤαΡΘ, ΠῚΒ5. ΤΟΒΟΌΤΟΘΓΠ]ηθ55, ἃΠ6 ΠῚ ἀσθνοίϊοη ἰὼ {Π6 

ΘΟΙΠΊΠΊΟΠ φῸΟα. 

60. ΕΠ ΙΕΝΡΒΗΙΡ ΨΊΙΤΠῚ ΑΟΘΕΒΙΠΑΤΙΣ.---- ΠΌΡΟΝ 5 δίουν οἵ {πὲ 

Τοη ΤΠ οτιβδ αἱ ΟἸοδοσ ἢ ΠῚΒ ΠΑ ΠΙΠρ' ΟὐΟῚ {πΠ6 τΤοιηπδηΐ οἵ 

1Π6 ΔΥΠῚΥ ἰὼ {π6 ρα ΘΟ Π6γ 8] ΤΠΙΡΤΟΙ ἴῃ Αϑιὰ ΔΊΊΠΟΙ 1η 

{Ππ6 5ρτῖπρ' οἵ 999, ἃπα γγ πᾶν ΠῸ 5116 Κπον]θᾶρο οὗἩ ΠῚ5 ονῃ 

την θη ηΐα ἀπ ]Πρ᾽ {Π6 ὙΘΕΥΒ ἸΠηΠ] 6618 06 1 ν ΤΟ] Ονπσ. ΗΘ Πᾶν 

Πᾶν ΤΟΙ] Δ1Π66 ἴῃ Αβ18ἃ 8Π6 [8 θη θαυ τη ΤΠ ΠΙΡΓΌΠ ᾽5. ΘΙ ΠΡ ΔΙΡῊ 

ἀθεϊηδύ ΓΓΊΒΒΕΡΠΘΥΘΒ, ΟἹ᾽ ΠΘ Τη8 Υ Πᾶν του δι θα ατθθοο: Ραΐ 

ΠῚ 66 γΘ ΔΒ ᾿Δ΄ο να Ππα ΠΙπῚ 1π {Π6 ΒΟΥ 66 οὐ ΑΡΌΒΙΠ] δ π5, Κιπρ' 

οἵ ὄραετγία, πὸ νγὰβ ΘΟΠ ΙΠπ]ηρ {Π6 νᾶ] ἀραϊηδὺ Ρουθ. Β6- 

ἔνγθθη ΑΡΌΒΙ]δτι5 ἃ ΠῚ] ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙ ἃ 5 ΤῸΠρ' ΓΠΙΘΠ 5Π10 σὙονν ΠΡ, 

ΔΠ6 ἃ Ἰδτπιἀδίουν βἰζοίοῃ οὗ {ΠῸ [ἰπρ' ΔΡΌΘΑΙΒ ΔΙΠΟΠρ ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 

ΓΙ ΓΠΠΡΞ. 

ὝΠοη ΑΡΟΒΙ δα τού" η6 64] {ΠΥ παρ ΤΉτδοα ἃπα ΜδοΘαοΠ]8, 



᾿ς Τηἰγοαιηιιοίϊοη, 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΔΟΘΟΠΙΡΘ ΗΘ ἢΐπη, ἃ τηϊδύ που ον πᾶν ῬΘΘΠ 

ΡΓΡοβοηΐ αὖ {πΠ6 θαί{16 οἱ Οὐτομδὰ 1 394, ὙΥΠοίΠΟΥ οὐ ποΐ Π6 

ἀούα!}]ν Τοαρη ἀραϊηδύ ΠῚ5. ΘΟΙΠΊΓΥ ΘΗ, ὙΠῸ Μ6ΥῸ ὩΥΡΑνΘα 

ΟὨ {Ππ6 5146 οἵ {πὸ ΤΡ Π5 ἀσαϊηδύ {π6 ραγίδπηβ, οδηποί 6 

ῬΟΒΙΓνΟΙν βἰαῖθα: θα 1 ΔΠν οᾶ56 {Ππ0 ὈΟΠα5. ΟΠ ΠΘΟΙΠσ᾽ Π]ΠῚ 

νῖτἢ ΑΥΠΘΗ5 γγο 6 ̓ν {Π15 {πηὴ6 σγθᾶκ, 10 {πον Ππαα ποῖ αἰγθααν 

Ῥθθη βθνουρᾷ. Ἠδ πα Ἰο Ὁ ΑΥ̓ΤΟῚ βου νΘΑΥ5. ὈΘΙΌΥΘ, ΒΘΘΚΙΠΡ, 

ῬΟΒΒΙΌΙν, ἴο δϑθδρθ ἔγοιη ἃ βιζπᾶῖ]οη, ὙΥΠ1Ο ἢ Τὰν γ00}} Πᾶνο 

ΒΘΟΠ]ΘΩ ΠΟΙΡΙΘ55. ἃπα ΠΟΡΟΙΘΒ5; πὸ Πδα ἸΙνθα ΤῸ γᾶν ἢ 

Αβια ἃπα Ῥϑ]οροππθϑῖδη ἀὐθοκβ; π6 πα τηϑαθ 8 ᾿ΠΠΡΟΥ- 

[ἀπ οδιηραῖρηι 0 Πα ΘΟΠΟΙβῖν ον 5πον {Π6 ὙγΘΑΚΠΙΘ55 

οὗ Ῥρυβῖα, {π6 ἃποθδίσα] ἴοο οὗ Ἠδ6]185, ἃπα π πα ἀοα 1655 

θθθὴ ἤγθα στ ἃ νβίοη οὗ ἃ ἸΔΥΡῸΥ ῬδΤΙΟὐΒΙη. ὙΠῸ ΟΠ 61}- 

Ἰ5η 64. Ῥᾶη- 6 ]] 6 π1Ὲ 166 815, πα Ἰοοκοα ἔου γα ἴο {π6 οοπαποδί 

οἵ Ῥουβῖα Ὁ ΟὙ οΙς ΔΥΠΊΪΘ5 ; ἴῃ ὙὙΥΠΙΟΘΉ οαθ6 ϑρατία σοῦ] 6 

[Π6 παίπγ δ! ΘῈ 661. 

7. ΒΑΝΙΒΉΜΕΝΤ ΕῈΟΜ ΑΤΉΗΞΕΝΕ.--Βὸ 811] {115 ἃ5 1 ΤΏΔῪ, 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἃἴ 5οπὴ6 {1π|6ὸ (Ποίνγοοι 400 ἃπα 994) ἃπα ΤῸΥ 501Π16 

Θᾶτι586. νγὰ8. ΔΠΙΒΠΘα ἵροη ΑἴΠθηΒ, ὙΠ ΥΠ6 Ὀθόδτιβθ οὗ ΠῚ5 

ῬΑ ΠοΙραίϊοι ἴῃ {π6 Θχρϑαϊίοι οἵἩ νττβ (ὑν6 γ668}} {Π6 νγᾺ 1 - 

1πρ' σἴνθη ἢϊη] Ὀν Θοογαΐίοϑ, Δ παθασὶς 111, 1, ὃ 5), ΟΥ Ῥθόδαβο οὗ 

ΠΝ ΟΪοθθ ἀϑβοοίϊδίϊοι ἢ ρεατγία; οὐ νοΐ ἀρᾶ]η θθόδιιβο οὗ ΠῚ5 

ῬΓΌΒΟΠΟΘ ἴῃ {ΠῸ6 ΘΠΘΠΙΣ 5 ΠΠΠ65 αὖ Οὐτοπῦα. ὥρανία σαν {ΠῸ 

οχραίγ]αίθα τηδῃ ἃ υνϑίοοιηρ, ἃπα αὐ ὥραγία πὸ αννο]ὲ Ὸ} ΒΟΙη6 

{ἰππὸ νυ Πὶβ τυ, ῬΊΠ]οϑα, ποῖ πὸ πα νοααρα ν116 1ῃ 

Αβῖα, ἃ πα Πἰβ ἔνγο Β0η5. ΤΊἼΘΒ56 5015, ΠΟΤ ἔΟΤΘ, ΘΥΘῸῪ ΠΡ ὉΠ6ΘΡ 

ραυίδῃ, πού ΑὐΠ ΘΠ δ, {Π81Π]1Πρ’. 
8. ἨἘΕΞΙΡΕΝΟΕ ΑΤ ΞΟΠ ΤΊΘ. τα ἔρνν ΘΙ ἰαίο ΧΘΠΟΡΠΟΙ 

τὰ 5 ῬΥοβοπίοα Ὀν {πὸ ραυίαηβ ἢ ἃ οβίαίθ αὖ 0.165, ΠΘΔΤ' 

ΟἸΣ τ Ρΐδ, ἀπ που Πρ Ἰνρα ἴον γθασ 5, ὈπιβΙ Θα νΊΓἢ Π15 Πρ, 

ἃ Πα ψ] {ΠπῸ οὐἱ- οἴ ΟΟΥ ΘΧΘυοΪβοβ, {Π6 ον οὐ ὙΠ1Θ} ΠΘΥΨΘΙ 

ΙοὉ πη. ΟΥὨ Π15 Πἴὸ αὖ 5011]. ΠῸ οἾνΟΒ τι ἃ Ρ]]ΠΡ56 1 

Απανϑαϑὶς Ν, 8, δὃ8 1-18. 

9. ΒΈΜΟΨΑΙ, ΕΕΟΜ ὥ'ΟΙΠ175.---- ἡ ΠΟΥ ΒΟΠΊΟ βιχίθοῃ ΟἿ᾽ 56 6 ῃ- 

ἴδοι νοῦ ΟἵἩἨ {πὶ5 ααἰοὶ Πρ, {πὸ ἀοραϊ οὗ {πὸ ρανίδηβ ἂῇ 

Τιοποίνα (371) Ἰοα το {πὸ τϑοοόνοῦν ὃν {πὸ ΕΠ]δδη5 οἵ {πΠ6 Ἰὰ πα 5 

ἰακοῖ ἔσουι {ποτὰ ὈΣ {πΠ6 ρανίδηβ, ἃπα ΧΟΠΟΡΠΟΙ νγὰ5 ἀν ἢ 



Τηϊἰγοαιιοίοτ, ΧΙ 

οι οἵἩ 56111π5. Ηδ ἈΡΡΘΑΥΒ {πη ἴο Πᾶνα τοιηονθα ἰοὸ ΟΟΥ ΠΤ Π, 

ἃ πα ἴο Πᾶνα τηϑ 6 {Π15 ΟἸΤΥ ΠῚ5 ΠοπΘ πη 11} ΠῚ5 ἀθα τ, ΔἸ ΠΟῸΡΊι 

{π6 ἄδονθο οἵ Ῥα πὶ θη οηΐ ἀραϊηϑύ τη νγὰβ Τανοϊζοα αὖ ΑΙΠΘη5. 

Παρὺ θη {Ππ|5 ΔΟΙΟΙ τὰ [το τγὸ ὀδηπού βὰν, πὶ οὁπ6 οὗ 

Π15 5015 νγὰβ ΚΙΠ6α 116 Πρ τ πηρ' οα ἐπ6 ΑΥΠΘΗΙΔΠ 5166 αὖ {πὸ 

θα .16 οἵ Μδηίπδα (362). 

10. ΘΒΑΤΗ.---Τ] 6 ἀαίο οὗ ΧοπορΠοπ ᾽5 ἀθατῃ οαππού 6 σἼνθη 

ΜΙ οοΥἰαϊπίν, θα πα Πἰνοαὰ ἴο ἃ σγυϑαὺ ἃρθ, 1 νγὸ τη8 7 {{πδὺ 

{δ 10, ἃ Πα ἴῃ ΔΠΝ ὁδ56. ΠῚ ΠοθδῖΠ τηπδύ θ6 Ῥαΐ ᾿δΐου {πὰ 

809 (8571 3), {πὸ ἀαίθ οὗ {Π6 διββϑδββι δῖοι. οἵ ΑἸθχδπαρι οὗ 

ῬΠοΥδθ, [ο ΥΒ]0 ἢ νοΐ πὸ Υ ΐουβ ἴῃ Ποίϊοηῖοα, ΥΊ1, 4, ὃ 901 

11. ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ΤΈΔΙΤΒ.---Χ ΠΟΡ ΠΟΙ 5 ΟΥ̓Κ, ὙΥ Π116 ποῦ ΡῬτῸ- 

ἔρϑϑθα ν Δατο ΟΡ ΡΠ 1681, τ {111 οἵἨἉ Ῥαβθαροθ 10 ἢ} {τὸν ἃ 

Ηοοα οἵ ΠΗ ΠΡΟΙ ΠῚΒ ΟὟ ΟΠ’ ἃοίου. (ὑθυία]η. ῬΟΪΠΊ5. Τηὰ ν᾽ 

ΡῈ ποίθα ποῖ πὶ Ῥγ]οῖ. ΤῸ νγὰβ δ΄ οὔθ βοπιθίῃ]ηρ' οὗ ἃ Ῥ}110- 
ΒΟΡΉ164] {Ππρουϊϑύὺ ἃ Π6 ἃ Τη8 ΟΥ̓ ΔΟΊΊΟΝ ; ΟΥ̓ ῬΘΥΠΔΡΒ 1ὖ 15. ΠΘΆΤ ΘΙ 

{π6 {αἰ ἰὸ 5. {πᾶ πα θϑοδτηθ {ΠΤ ΟΠΡῊ ΟἸΓΟΌΙηΒ Δ ΠΟΘ5. ἃ Π]Δ ἢ 

ΟΥ δοίϊοῃ. Ὑοῦ βυνθῇὴ 50 ΠῚΒ πϑίϊνθ οαρδον ἃ Πα] Ὁ]ΘΙΠΘΒΒ 

γον 68} {ποηηβοῖνοα. [}ἢ {πὸ [866 οἵ {Π6 τηοϑύ “5 Π ΘΑ Υ ΓΘΠ]ΠΟ' ΟἸ1- 

οὐτηβίδηοοα Π6 ΠΘΥΟΙ ΙΟΒῸ 5 ΠΟΡΘ, ἃΠπΠ6 Ποννθνοι Δ ΠΠπρ' {Π6 Ῥ1Ὸ}- 

Ἰοὴς ὈΘουΘ Π]ΠῚ ΠῚ5 ΤΟΒΟΌΤΟΘΓ Π]Π 655. 15 ΟΠ Π]]οθ55. Ηθδ 15 οᾶ16- 

1655 οἵ ὑλδαϊ!]!οη πα οἱ ΤΠΘΟΥῪ 1ἢ {Π6 νυν] ηρ' ΒΙ πᾶ. ]Ο 5 οἱ 

{π6 τοίσοαί, θαῦ 15 ααοκ ἴο 566 νγηδῦ {ΠπῸ6 ϑιὐπιαῦϊοη 68115 ΤΙΌΥ, 

8:Π6 ἴο δοὺ δοοουα!ηρὶν. ΠΘΠῸΘ ΠῚΒ ΤΠ ῚῪ ΘΘΠΙΠ5. πὰ 5. θΘΘΠ 

τΤαῖθα ΠΙρῖ, ἃπα {πῸ Απαθαδὶ5 ἃ ΡΟσ 5. 1η 11Ππ|5 {1 0100}5 ΟΥ̓ Π15 

τδοίϊοδ] 5111]. 

Αρδὶη Π6 νγᾶβ ΔΙ Γ1Οτ5 8 Πα] ΘΕ ΘΟ [0 ὙΠ ἃ ΠδΙη6 [1 Πῖτη- 

561, ΤῸ {Π1ῚῈ5 τηοῦϊνθ ΠΊΟΥΘ {π8π [0 ἃν ΟἾΠΘΙ ἷὔῸΘΓ ΠΣ ὈῬΘΙ- 

ΠΔΡΌΒ ἈΒΟΥῚΡΘ ΠῚΒ δΔοίΟη 1η 7ΟΙΠϊηρ {Π6 ΘΧΡΘα ΠΟ οἵ ΟΥΤΊΒ. 

84 ἴῃ {πὸ Ἰαΐου ῬΟΟΚα οὗ {πὸ Απαθαβὶδ την ῬαπΒαΡῸΒ. ΟΘΟΤΤ 

1η νγΠ10 ἢ} [Π15 5166 Οἵ ΠῚΒ Πδύμ76 15, ῬΟΙΠΆΡΒ. ἸΠΟΟΠΘΟΙΟΊΒΙΥ, 

ΤΟ νυ Θα 166 ; 566 {π6 Ῥᾶβθαροθ ὈΘΑΥΠΡ' ΠΡΟΠ ΠῚΒ. ΟΠΟΙ5Π 64 1΄θὲ 

οἵ Τουπαϊπηρ ἃ οΟΙοην (6. σ. Υ, 0, δδ 1Τ0Π.}ὺ, {πᾶ χρυ θββὶηρ' 

ἜΘ 66. {π6 ᾿πέθυθϑυϊπρ' ΥΘΙΊΔΥΚ ΟΥ̓ Οἴδονο (ΠΕ. αα 9. Τγαΐγοην, 1, 1, 8, 
98), ““Οτπο5. απϊᾶθπι ΠἸΌΤῸΒ (ἴ. 6. {π6 Οὐγοραθαῖτα) πιο 51πθ ὀετδα ΠΟΒΙΘΥ 
Π16 ΑΥτιοαπιι5 46 πη 115 ῬΟΠΘΙΘ ΠῸΠ 50] 6 αῦ : πι}}πΠ}Ὶ οϑῇ ΘΠ1ΠῚ ῬΥΘΘ Θυ- 
ταϊββαση πὶ 15 οἴποίπτη αἸΠΠΡ ΘΠ 15. δ᾽ ΠΟ ΘΥ̓ΑΓῚ ἸΠ] 0 ΘΥΊ]. ἢ 



χὶν Τηπϊ,οαποίϊοι 

4. ᾿Αγεσίλαος : ἃ Θυ]ορΊΒ[Ις βἰζθίοῃ οὗ {πὸ ραγίδῃ Κησ, ἸΠΑ͂ΟΡ 

ὙΥΠΟΠῚ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΕ να ἴῃ βία ΜΠΠΟΥ, ἃ πα ἢ ΠΟΙ 

᾿6 οοῃ τσ οίθα ἃ γᾶν πὶ {16 Π 5Π}1Ρ. : 

ὃ. ᾿Απομνημονεύματα Σωκράτους : ἃ ΘΟΙ]ΘΟΙΊΟΙ 1 ἴοι ῬΟΟΚΒ Ο 

{πΠ6 βανῖηρα οὗ ϑοογαΐοβ. ἀπ οἵ ἃπροάοίοβ. γτοσεγαϊηρ 

Ὠϊηι, οΟΠΒ ας] Πρ ἃ ἀοίθποο οἵ {π6ὸ τυϊῖου 5 Ρο]ονθᾶ 

τη 5:6} 8 η6 οἵ ΠῚ5 δ ο]ηρ5 τ ρα τ α6 6 ἔγουη {Π611} ᾿Υδο- 

1168]. ταῖπου {πὰ ἔγοιη {ποῖν ῬΠ]]ΟΒΟΡ 68] 5166. 

ὃ. ᾿Απολογία Σωκράτους πρὸς τοὺς δικαστάς : ἃ {Υθδ {156. 5ΙΠΏ118} 1 

Β00Ρ6 ἴο Ῥ]αίο 5 ΑΡοϊοσν, αὶ οἵ νοῦν ἀπθίοιβ δα  Π6ῃ- 

ΠΠΟΙΨΟΎΥ. 
τ. Συμπόσιον : ἃ ἀΘΞΟΥ ἸΡΊΟΙ οἵ ἃ βυιηροβίπιη (αΥΙΠΚΙησ.- ΡΥ), 

ΜΙ 15. ΔΟΘΟΙ ρα πΙπηθηΐ οὐἨ ττι510, ἄᾶποθ, ἃπα ῬὮ]1]ο- 

ΒΌΟΡΒΙΟ ΟἸἸΒΟΙΒΒΊΙΟΙ. 

. Οἰκονομικός : ἃ ΘοσΙαῖ16 4] ΔΙοΟρτιΘ, οἱ νιηρ {Π6 Δα ΠΟΥ 5. ΨΊΘΥΒ 

ἢ ἴΠ6 ῬΙΌΡΘΙ Ἰηδηδροιηθηΐ οὗ {πΠ6 ΠΟ ΒΘ ΠΟ] ἃ πα ἔδυ. 

. Ἱέρων ἢ τυραννικός : ἃ ἰνδοῖ, οΘοπίταπδίϊηρ' {πὸ 11ἴ6 οὗ {Π6 ἐγταμΐ 

Ι ἢ {παΐ οὔ {πὸ ρυϊναίθ οἰ {1Ζθη. 

10. Λακεδαιμονίων πολιτεία : ἃ ΘΕΒΔΥ οα {πὸ ὥραγίδῃ οομβίζα- 

[ΟΠ], ῬΟΒΒΙΌΙΝ ΞΡΤΓΊΟΤΙΕ. 

11. ᾿Αθηναίων πολιτεία : ἃ Θπ5ὰ 5 ΟἹ {π6 ΑἰΠομϊδπ ΘΟΠΒΕ ΠΟΙ, 
σου αν ποὺ Ὁν ΧΟΠΌΡΠΒΟΗ. : 

ΠΠόροι ἢ περὶ προσόδων: ἃ ἰτδοῖ οα {π6 ΑἸΤΘΗΪΔΠ ΤΟΥΘΠΙΕΒ. 

Κυνηγετικός : Δ ΠΟΥ ΘΒ ]ηρ' ἘΠ α 156. οα. ππαπίηρ' ἃπΠα οα. {Π6 

γα ηρ οὗ ππης]ηρ 095. 

11. Περὶ ἱππικῆς : ἃ ἰταοῖ οῃ. {πΠ6 σΠποοβίηρ ἃ πα {ΠῸ6 Θὰγ6 οὗ ΠΟΥΒ65. 

15. Ἱππαρχικός : ἃ ἰγδοῖ οη {π6 ἀπ{165 οὗ ἃ ον] ν ΘΟΙΤΠ Δ ΠΩ͂ΘΙ. 

οὺ 

.-φὉ 

μι 

μεὶ ὧϑ τὸ 

13. ΤῊΣ «παθαξῖς, [τ5 ΡΟΒΙΠΟΛΤΙΟΝ ΑΝΡ [ΤΒ ΟΚΕΡΙΒΙΠΤΥ. 

ΤῊΟ ἀπαϑαεςῖς ἰ5. 11} οὗ ἃ ΒΙρ Ἰπἰουοδί, ποῦ Ομ] Ὀθοδᾶτιβο οὗ 

{πὸ βεϊνυῖηρ ἀπα πηρουίαπί ὄνθηΐβ ΜΠΙΟἢ 1 ΘΒ νυ 5, ἃπα οὗ 

{πὸ Δα. Ποῦ 5 5.Κ1}} ἃ ἃ παυνᾶίουν, αὐ ἃ15ὸ θθοδιιβα οἵ {πὸ ἴδοῖ 

{πᾶ {πὸ Ῥυουιϊποηΐ μὰν ραν θα ὈΚν ΧΘΠΟΡ ΟΝ ἴῃ {πθϑθ ονθηΐβ 

σῖνοβ ἴο πὸ θοοΙς {πὸ ἃ οὶ σπάση οἵἨ ἃ ῬΘΙΒΟΠΔ] ΠΑΡ ΔΓνΘ. 

ΤῊ {{1Ὸὸ οὐ {πὸ Ῥοοῖκ, βίυ ον πρϑακίηρ, Πίβ ον {πΠ6 Πυδβί 

βογθι ΘΠπαρίουβ οἵ {πὸ ἤνδί ῬΟΟΚ, ἴῃ οι Οὐ στ᾿ ῬΡΘΡΑΡ ΟΠ, 

ἴον" Πἷβ ἀρνναγα ππᾶγοὶ (ἀνάβασις) ἃπηα {Π0 τη. ἢ} 1561} ΓΘ 
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ἀοβουθοα. Τῆα ΡῈΠΚ οἵ {π6 τοῦ κ 15 ἀθνοίθα τὸ {πῸ ΠΑΥΤ ἃ ν6 

Οἵ {π6 σοπαθυ πα] ΔοΠπΙθνοπηθηΐ οἵ {πῸ αὙθοῖκ ἃυ την ἴῃ ΘΧ ΤΡ] ο {110 

1561} Ττοτη {Π6 6.115 Ἰπϑ δ οΙηρ' 1ὖ αἰτου {Π6 ἀοα 1} οἱἨ ΟντΊ5, 

ἃ Πα 1π ῬΑΥΓΘΙ]Δ1 ἴοι {ΠῸ6 ΒοῖΖζαα οἱ 115. Ιοδουα. [ἢ {ΠῚ5 

ΧΘΠΟΡΠΟΙ Ρ]α γα 8 πηρονίαπί ραῦΐ, ἃπα {Π6 νιον Πὰ5 ὈΘΘὴ 

Π6Ια {πᾶ {πὸ Απαθαδὶ5 νσὰβ νυ ττῖθη Ὀν πηι ἴοΥ {Π6 ῬΈΤΡΟΒΘ οἵ 

ΒΊΟΥ Ιηρ ΠΙΠΠ561, ἃπα {πὰΐ π6 αἸβίονυ[β {π6 ἰγπὸ βίουν οἵ {ΠῸ 

δνθηΐβ σἀθϑου 66] 1 ΟΥ̓ΘΙ [0 τηᾶ 6 ΠΙΤΉΒ6]  ἸΠΟΤ6. ῬΤΟΠΙΠΘηΐ. 

(366 ὁ... ἀοιηρονΖ, αγοοῖ; ΤΊ] μονα, 11, 1208 Ὲ., ἘΠπρΊ51 Τ Δ η5- 

Ἰα 101}. 

ΤΠ6 ἕδος ὑπαὶ {πὸ Απαθακὶδ ννὰβ ΡῸΠ5ΠΘα ΔΠΟΠΥΠΟΊΒΙΥ ΟΥ᾽ 

πΠΟΘΙ ἃ ΡΒ ἀοηντη πὰ5 ὈΘΘη {πουρηΐ ἴο 6 πα Βαρρουῦΐ ἴο {Π15 

γΊΘΥ, 85 που θὴ. ΣΧ ΘΠΟΡΠΟΙ [6]Ὁ {πᾶΐ {πΠ6 ρογίγαιῖῦ πα ἄταν οὗ 

ΒΙΤη561 πο] Ρ6 αΙβογθαϊοα 1 10 του Κπονη ἴο οοτη6 ΤὙΌΤη 

ΠῚ5 οὐ Πᾶπᾶ. 

Τῦ 15 ΘοΡὕϑΙ ΠΥ {γπ6 {πᾶὺ ἴῃ Ποίϊομίοα 111, 1, 2, ΧΘΠΟΡΠΟη 

Το ουβ ἴο {π6 βίουυ οὗ Ονυὐγαβ᾽ ΘΧρΘ ΠΝ ἃ5. Πανίηρ' θΘΘη τυ 11- 

ἴθ ὈγΥ ΤΠοΙἸβίορομοα οἵ ὥὄνγδοιβο. Νον οἵ ἃπ ΠΙβίουαη οὗ 

{πᾶ πϑῖηθ ποίμιπρ Πδίθνου 15 Κπόν, ἃ Πα τὖ 15. σΘΠΘΥΑΠν 

Ῥϑθνθα {πὰ ΧΘΠΟΡΙΟΙ 15. ΠΟΙῸ τ θυ ηρ 0 ΠῚΒ ΟΠ ΜΟΙ Ϊς. 

πα μου, 8 “παθαξὶς ὈΥ ΘΟΡΠδοπϑίαβ οἵ ΘΙ ΣΡ δ] π5, ὁπ6 οἵ 

ΟΥὐτβ᾽ Οὐ κι ΡΌΠΟΥΑΪ5, οὐξθη τη ] ΟΠ θα] ἴῃ {π6 ἀπαθακῖς, 15 

ΤΟῸΥ {Πππ65 οἱΐθα Ὀν {π6 ΘΟΡΊ Ρ ΠΟΥ ΘΙΘΡ Πα πτ5 οὐ ΒΥ ΖΑ ]Ώ1η, 

8.ΠᾺ τὖ πὰ5 θη ἐπουρῃΐ {πᾶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ τ]ὰ Πᾶγο τυ! 65 ΠῚΒ 

ΟΥ̓ ΟΥ̓Κ 1Π ΟΥ̓ΘΙ ἴο ΤΟΡΤΘβθηΐ ΠΙΠΊ56]1 1ἢ ἃ ΠΟΥ Παςίουϊηρ, 

πρηΐ {πΠ8η ΟΡ ποία π86 ἄοπ6. Αρδῖη, {πὸ ΠΙβίουαπ5. ΕΡΠ- 

ΟΥΤΙ5 8Π6α Οἴἴδβιαβ, ἴτοῖη ποῖ ΠΙΘ ΟΥτι5 ΠΥ αν ΠῚ5 δοοοιηΐ οἵ 

{Π6 δνϑπίβ πδυγαίθα τη {πὸ Απαθαβῖ5, βθοῖη ἰὸ πᾶν τη8 66 ΠΠ{{|Ὸ 

οἵ Χϑπορποη. 7,501, ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΘΒ 65 τπιϑῖηρ' {πὸ {π|Γ6 Ρ61- 

505 Του ΡΠου ΠῚ ὑοῦ Κ, ΒΡΘΔ ΚΒ πον ἃ πα {Π6Π ἃ5 ἐπουρῇ ΠῚ 

1η Του τη 10. Πα] ΘΟΠ16 [0 ΠΙτη εὖ 5θοοπμα πᾶ πα (566 6. σ. 1, 8, 

8 18. Τὶ, 1, ὃ 14, ἢ {Π6 ποία; πᾶ Υ͂, 4, ὃ 94), ψ ΠΊΘῊ οαπποί 

Πᾶν Ῥθθὴ {π6 ὁδδθ 1ἢ πὸ ΟῚ ὙΘᾺ]Κ ἃ5. ῬΤΟΙΠΙΠΘηΐ 1η {Π6 

γΤαίγθαΐ ἃ5 Π6 τηϑῖκορ ΠΙΠ56 1} οαὐ ἴο πᾶν θθθη. 

ΤΊΉΘΒ6 816 τηδίζουβ 1Π ὙΠ1ΟΙ πιη]ν οὐὁἨ ΟΡΙΠΟΙ 15. ΠΕΡ αν ἰὸ 

6 Ἰοοκβα ἴοι. Τί 5ποι]α 6 βαϊᾶ, πονγθνϑι,, ἐπα, 11 {πὸ ν Ῥυο- 

αἼΒΡΟΒΘ ὁΠ6 ἴο [86 8Π πη ΐδνουα}]6 νον οὗ Χοποόρπομ, 1 15 
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ΠῸΠΟ {πὸ ᾿θ55 ἔστι {πᾶ ΠῚ γΟΥΚ ἀο05 ποί ἰδοῖκ ΟΠ ΠΊΘΙ ΘΥ] 

ἀθποὸβ οὐ [δισμθθ5 Οὐ πη] Πα ον θ ὙνΠθ {πὸ τηδίίουβ ΤΘΡΟΥΐρι 

4 ποίΐ [6π4 ἴο τορυθβοηΐ Πἰπ 1 ἃ ΡΥ ΘΟ α] Ὁ]ν Τα νου Ὁ] 6 ΠΡΉΙ 

ΕῸΪ ΘΧΔΙΉΡΙΟ, πὸ αἰ] ΐοβ το ΠΙτη56 17 {πὸ βιιροΟΒΈ]ο {π8ΐ [ἢ 

ΠΟΙΟΥ͂ Βα 876 5ΠΟ0.]4 ΡῈ δαἀορίοα ἃ5 {πὸ ΤΟΥ ΙΔ ΊΊΟΠ 1Π ὈΘΡΊΠΗΪ]Η: 

{Ππ6 τοίγοαῦ (111, 2, ὃ 96) ; γοῦ Π [Δ ΠΚΙΥ βίδϊοβ {πᾶΐ {πον ἔοαπι 

{6 Τουτηδίϊο ἃ δα οπθ, γΠ]6 ἢ Παα ἰὼ Ὀ6 «αἰΐοσρᾷ (11, 4 

ὃ 10). Τὸ 15 ποίθνουίην, ἴοο, ὑπαᾶῦ {Π6 Ἰπρθπίοιβ ΡΪᾶπ ἴῸ 

χηθοίϊηρ {πὸ Πα] 165 ἀπ ἴὸ {Π15 ΤΟΥ δέ] 15 αὐ] ραῖΐοα { 

“[Π6 ΡΌΠΟΙΪ5,᾽ πού ἰο ΧΘΠΟΡΠΒΟΙ Πἰπη561} (111, 4, ὃ 21). ΚΞ. 

ἴοο, Π6 {6115 πὸ ἔγδηκὶ)ν ὑπᾶῦὺ ΠῚ5 1ΠῈὈ1Π1 ῬΙΌΡΘΙΙΣ ἴο αθ8 

ἢ {π6 ῬΤΟΒΙθΙηΒ. οἱ συγ αϊηρ {Π6 ΤΘ 87 ὁ8116 ἀνα ὉΡΟ; 

Βῖπὶ {πὸ ΘΟ ΠΒγ6 οἵ ΟΠ ἼΒΟΡ τα ἃ πα {πὸ ο]6᾽' σοηθγὰ]5 {1ΠΠ] 

9, 8 11). Τῇ. σι ο]6 Ῥουΐγαγ 8] οὗ {π6 το] ύϊομβ Ὀθύννϑθ, 

(ΙΓ ΊΒΟΡ ἢ τι5. ἃ Πα] ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΘΘΠῚΝ τη} Κοα Ὀν ἃ ΒΡ οὐὨ [81] 

τη] Πρ πιοϑθ. Τὴ6 ΥΥ]6 1 τα] κ65. Τα ϊη5 ἴο τη η 10 {ΠῚ} ἔγΊ6 Π6} 

οοὔρογδίίοι (ΤΥ, 2, ὃ 26), πἰὶβ οὐσα ἀοἴθγθποθ ἰο ΟΠ] ΡΊΒΟΡ τ 

5 ἃ Πιδοραδοιηοηῖδῃ (111, 2, ὃ 97), {π6Ὶ} Ῥ]ὰν ἔα] Ῥαπίον (Τὰ 

6, ὃξ 148.ὺ, {ΠΗ 11 51 5ρ16 τηϊθιπἀουβίδπαϊπρ (ΤΥ, 6, ὃ 85). 1 

15 οἵ τηἰογοϑί, ἴοο, ἰοὸ ποίθ ἐπᾶΐ {πΠ6 ὙΥΙΟΥ 15. αἱ Ῥδὶηβ { 

δοοοιηΐ [ῸΥ ΟΡ μ᾽ ἀΡΒοποθ αὖ {πὸ {ἰππ6 οἵ {Π6 56. ΖῈΣ 

ΟΕ {16 ΘἜΠΟΙΕΙΞ {Π|, 5, ὃ 917), ὅπ {πᾶ} τῇῷ {ΠῚ 8. δ τὴ 

ΟΠ ΓΊΒΟΡΗτ5 ΠῸ τἀ Κο5 ΟἸΘα ΟΠ τιβ᾽ Ρ]8 66 ἃ5 γΊΓ 8] ΘΟΙΠΤ 86 Ε 

ἴῃ οΠμϊοῖ, πα 5Ρθα Κα ἔου. {πὸ ψΠῸ]6 θοαν ἴπ {π6 οΟ]]οα αν στ 

ΜΙΠνδάδίοβ. ὍΘ τὰν ͵50 τοΐθυ τὸ {Π6 σου β οἵ ῬυΑ156 τηθῖθ 

οαέ ἰο Βθογ αἸπαΐοβ, ἰο {πῸ ουοὰρ οὗ γᾶν Ατοδαϊδη οαΡΊΔΙΙ 

ὙΠΟΒ6 ΤἽΝΑΙΤΥ ἴῃ νΆ]ΟΥ ἃ145 50 τππ0 ἢ} τὸ {πὸ ἱπίοτγοβὺ οὗ 1} 

δοοοππΐ οὗ {π6 ἀβϑϑα]ῦ οα {πὸ ΤΔοομίδη ἔουί (ΙΥ̓, 7, ὃδ 88 

566 ΘΒΡΘΟΙΔΠν ὃ 12) : το ΕΡΡΊΒΙ ΠΟ μο5, γΠῸ τυ] Π15 Ῥο] αβίβ θΟῚ 

{π6 Ῥυπηΐ οἵ ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΙ μο5᾽ ὁΠπᾶσρο (1, 10, ὃ 17); ἃπᾶ ἴο {} 

βοοιΐ Ποιηοογαίοβ (ἸΥ, 4, ὃ 15). Οὐοπίγαβί, ἴοο, {Π6 ΘΟΠΊΤΠΗΘΙ 

ἌΡΟΙ ῬΟΙν ον αἰθβ᾽ ἔα] ]Π 685 πὶ {ΠπῸ τπδίίου οὗ ῬΥΟΘΌΤΙ ΠΡ 581} 

πὶ {πΠ6 Ζπαρτηοηΐ Ραββα προ {πὸ τοποραᾶθ Ποχῖρραβ (Υ,. 

8 156.). Αραΐῃ 10 15 Ρ]αῖη {πᾶΐ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΒΥ ΤΡ ΙΠ]6 5. ὙΚ6] 

ὙΥ ΠΟ] τ τ ΟἸΘΆΤΌΠτι5 ἴῃ Πἰ5 τἰναῖνν ἢ Μόποι; Ραΐ αὐ {} 

ΒΆΠΙ6 {πη6 Π6 [6115 τι ἐπαὶ ΟἸδαυομτιβ, ἴοο, υυ]βῃθα το τυὶη ἔς 

ΒΪπΙ56 1 Π6 ΒΌΡΙ ΘΠ. ΘΟΙΠΙΠΔ ΠΩ͂, ἃπα το ὈΥΌ5ἢ. 5146. ἃ1}1 Υυἱνὰ 
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(11, δ, 8 20), ἃηα ἀοβριῖθ ΔΡΡΘΑΥΆΠΟΟΣ. Π6 ἃρδίδ!ηβ. ΓΡΟΙὴ 

ΔΟΘΙΒΙηρ Δοποι οὗ {γᾺοᾶοπονν (1|, 6, ὃ 28). 

Ὕγ6 1ηδγ 5.ΠΓΟΪν 566 ἔπ ΚΠΘΒ5. ΘᾺ] 1π {Π6 ὙΓ1ΓΘΥ᾽5. βἰαίο- 

τΤηθπΐβ ΤΟΡΈ ΤΙ Πρ᾽ ΠῚΒ ΟΥ̓ Δ 1 ὈΙΓΊΟΤΙ5, ΠῚΝ ΠΟΘΙ ἴοὸ Του πα 8 00]- 

ΟἿ, ἃ Πα ΠῚ5 οΎΔ ΓΙ ΠοδΙΟη. Π6η {Π6 ΒΙΡΙΘΠΙΘ. ΘΟΙΠΠ8 ΠΟ τὰ 

οἴ οσθα ἰο Ππῖπη; ἃπα ΠῚ5 ὈΘΕΤΙΠρΡ' 1 {πΠ6 νϑχϑίϊοιβ Β᾽ΓΠᾺΤΟΠΒ 

Ῥγοιρπί ἀρθουύ Ὀν {πῸ συθθα, 7θ]ουδν, ἃπα θα ΤΠ οἵ {Πο56 

ψ ΠοΙη Π6 σγὰβ Ὀγοιρῃΐ ᾿πΐο οοπίδοί τησδύ ῬΙΌΨΟΚΘ ΟἿ 

Δα γί. Ηἰἴβ αοίοθποθ, θη 1 {Π6 ΟΥΠΘΙ ΘΌΠΘΓΑΪΒ. ΠΘ 

γγὰ5 Ῥπὺ ΟΝ. {γ18] (Ὁ, 8, ὃδ 16}, ἃπα ΠῚ5 5ΡΘθοὴ Ῥϑίουθ {π6 

ΘΡΑΥ Δ. ΔΙ ΒΒ Θ]ΟΥΒ, ὙΠ6η {Π6 αἸΙβα θοίθα ὑπ ΟἸΔΙΠΟΥΠΡ᾽ 

ΤΟΥ ΠῚ ἀθαῖῃ (ΥἼ], 6, ὃ8 11Π.}), ἄθϑϑῦνθ οδγθα] γοδα]ηρ,. 

Οδγίδιη 15 1 {πᾶ {Π6Υ6 15. ΠΟ ΠΟΥΘ {ΠπῸ ΘΠ ρῃςοϑί ονϊάθπορ {πΠὰΐ 

Π6 ΘΥ βοιρηΐ ἴο τιϑὸ ΠῚ5. ῬΟΒΙΓΟΝ [Ὁ Ῥυϊναίθ δανδηίαρο δἷ 

ἘΠ6 ΘΧΡΘΠΒ6 οἵ {π6Ὸ 1πίουοδίβ οἵ {Π6 ἡ ΠΟ]6 την. ΑἿΤΘῚ 81} {Π6 

ΟΡΡΟΥ ΠῚ 1165. ΤΟΥ ΘᾺ 1Π- ΘΓ Π1Πρ᾽ ὑγΠ]0ἢ Τουίπαπθ Ππ8α Ραΐ ἴῃ ΠΙΒ 

γα, Π6 (6115 τι {πᾶ Π6 νᾶβ ΘΟΙΉΡ61166 ἰο 5611] ΠῚ. ΠΟΙΒΘ. ΟΠ 

ΤΟΔΟΠΙΠρ' ΓΤ ΒΘΟΙΙΒ 1 ΟΥ̓ΘΙῚ [0 5ΒΘΟΌΤΘ ΓΠΠ 65 ΤΟΙ ΠῚ ΤΟΌΤΏΘΥ. 

ΤῊ οἵ 1561} οοθα ἴδ ἰο 7501 {Π6 οϑίιπηαΐθ ραΐ πρου Χοη- 

ΟΡΠΟΙ ὈΓ. ϑθαίΠθβ, τὰ μὲν ἄλλα οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ. 

ΕῸΪ 50Π1Ὶ6 ΤΘΙΠΔΥ ΚΒ ὍΡΟΙ {Π6 5ίν.]6 οὗ {π6 Δπαθαδῖὶξ 566 ὃ 99. 

ΤΠ 

ῬΕΉΞΙΑ ΤῸ ΤῊΕ ΤΙΜΕ ΟΕ ΟΥ̓͂Σ ΤῊΕ ὙΟΝΟΒᾺΒ 

14. ΤῊΞ ῬΕΕΒΙΑΝ ΕἸΜΡΙΒΕ; ΟὙὐεῦβ ΤῊΒ ΟΕΕΑΤ.---ΤΠθ ῬΘΥΒΙΔΠ 

ἘΠΡΙΤ 6 τγὰβ Το π66 1η {Π6 ΒΙχί ἢ ΘΘΩΓΆΤΥ Β. Ο. Ὀν ΟΥ̓ 5 {ΠῸ 

ατοαῦ (αϊοα 529 Β. σ.)ὺ. ἘΕΎΟΠΙ οδυ]]οδὺ {ϊπ|θ5 {Π6 ἴθ Ε1]6 

ΤΘΡΊΟΙ νγαίουθα ὃν {πὸ ΤΊΡΥΙΒ Δπ6 {π6Ὸ Ἐπιρ τ αΐθθ μὰ5. θ6 6 {Π6 

βΒοαΐ οἵ σγϑαΐ δ ρΊγο5, ΟΠ] ἀδθᾶμβ, ΑΒΒΥΥΊΔη5, ΒΘΌΣ ΟΠ]8 8, 

ΜΙ 6αθθ, πα ῬΟΥΒΙΔΤ5 5 ΟΟΘ Πρ ὁπ 6 8ποίπου. Αὐ {Π6 {ἰπ|6 οἵ 

1Π6 δοοθβϑίοη οἵ ντὰβ το {π6 ΤΠ Ὸπ6 {πΠ6 ῬΟΥΒΙΔΤΒ. ὙὙ6Γ6 51|0- 

76οὐ το {πὸ Μίρβαθϑβ, ννῃ1]6 ἴῃ {Π6 τνυοϑῦ [ὰν {πὸ σγϑαῦ Κιηράοιηῃ οὗ 

ΠΤ γαϊδ, ἃπα ἴο {πΠ6 βοπίῃ {πᾶΐ οὗ ΒαΌν]οη. {{πᾶρὺΡ' ντιβ {Π6 

ῬΘΥΒΊΔΠ5, ἃ {106 οὗ ΠΕΥΟΥῪ ᾿πουηδΊΠθο 5, Ο 6 ἔγθοα ἔτοιη 



ΧΥΪ Τηϊγοασποίϊοη, 

ΠΟΠΘ {πὸ ἰο85 ἔσπιο {πᾶ ΠῚΝ νοῦ 005. ποῖ ᾿δοῖς ΘΟ ΠΟΙ δν]- 

ἀθποοβ ΟὐἨ ΓΙ ΠΟ55. Οὐ τ]πη ονθὴ 6 {ΠπῸ τπδίτουα τοροχτοα 

(ὁ ποῖ [6η64 ἴο ΤΟ ΡΤ βοΐ Πῖπ 1π ἃ ῬΑ ἸΘῪ Γ νου Ὁ]6 ΠρΡΉΪ. 

ΚΙ ΘΧΘΙΌ]6, πὸ αὐ{υ]ιἴο5 τὸ ΠΙμη56 1} {ΠῸ ΒΡ ΌΒΠΟΝ {πᾶΐ {ΠῸ 

ΒΟΠ]ΟΥ Βα πι8 16 5Π0 14 ΡῈ δαἀορίοα ἃ5 {πὸ ΤΟΥ πιδίϊοι 1π ΠΟΡΊΠΗΙΠΡ' 

{Π6 τοίγοαύ (11], 2, ὃ 96) ; γοί Π6 ΓΔ ΚΙν βἰαΐοβ {πᾶ {πον Τουπα 
{πΠ6 ΤΟΥ ίϊο ἃ Ρδα ομθ, ὑγ]οἢ Πα ἰοὸ ΡῈ αἰζουοα (111, 4, 

ὃ 10). Ὁ 15 ποίθννονίην, ἴοο, ὑπᾶῦ {Π6 ἸπΡΌΠΙΟΙΙΒ. Ρ]8ΔΠ ἴῸΣ 

τη θοῦηρ' {πΠ6 αΙΠΠου] 165 ἀπ ἴὸ {Π15 ΤΟΥ ἸΔΊΟΙΣ 15 αἰυϊθαῖοα ἴο 

“Π}6. σΌΠΘΙΔΪ5,᾽ ποῦ [0 ΧΘΠΟΡΠΟΙ Πἰμη56 1} (111,4, ὃ 21). 850, 
ἴοο, π {6115 τιὸ ΔΉ ΚΙν {πᾶ ΠῚΝ 1ἸΠᾺ 011 ῬΥΟΡΘΥν το α6ὰ] 

νι ἢ {π6 ῬΙΟΒΙΘΙκ. οἱ οι ]πρ {ΠπΠ6 το] ΟΔ116 4 ον ΠΡΟΠ 

ΤΠ {Ππ6 ΘΘΠΒπ "6. οἱ ΟΠ] ΊΒΟΡ τα. πα {πὸ οἱ 6." σοηθτα δ (111, 

9, ὃ 1). Το ψΠο]6 ρουίλαν ἃ] οἵ {πΠ6 το]ατ]οηθ. Ὀοίννθθη 

ΟΠ ΊΒΟΡ τι. 8] ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΒΟΘΘΠῚΒ. Π] Δ κο Ὀν ἃ ΒΡ οἵ ἔδ1:- 

τ] Ποποϑ5. Τὸ ὙνΥἹΓοΥ ΓὩἸΚο 5. ῬΆ]Π5 [ο τπθηττοη {ΠῸ 11 ἔΠΊΘΠΑΙν 

οοδρουδίιοι (ΙΝ, 2, ὃ 26), Π15. οὐ ἀοἴθγθποθ ἰο ΟΠ] ΡΊΒΟΡ 8, 

ἃ5 ἃ Τιδοραδοιηοηΐϊδῃ (111, 2, ὃ 37), {Π61} Ὀ]Ὰν ἔα] Ῥαπίον (ΤΥ, 
6, ὃξ 14{{}ὺ, {Π6Ὶ10 51 Πρ]6 τη θη ἀου βία παιϊηρ (ΤΥ, 6, ὃ 8). Τί 

ἴ5. Οὗ Ιηὐογοϑὺ, ἴοο, ἴο ποίβ {πᾶὺ {πΠ6 ὙΨΠῸΙ 15 δ Ῥ81Π5 ἴο 

δοοοιπί ἔου ΟΠ ἸΒΟΡ 5 ἀΡΒοποο αὖ {Π6 {ἰπ|6ὸ οὗ {ΠῸ βθὶΖι 8 

ΟἹ ὑπὸ σΌΠΘΙΔΙΒ. (11, ὃ, ὃ 8517), δ {πΠ8} 1 11 9. δ 

ΟΠ ΙΓΊΒΟΡ τι ὙΠῸ ἰακοα ΟἸΘ ΟΠ τιβ᾽ Ῥ] 66. ἃ5. ψΊ τι] ΘΟΙΠ ΠΟΥ 

ἴῃ οΠ]οῦ, ἃ Πα ΒΡ ακα ἴον {πὸ συ ΠΟ]ὸ Ροαν ἴῃ {πὸ ΘΟ] οαπν ἢ 

Μη Πγδααίοθ. Δ 6 τηὰν 4150 του τὸ {π6 νου 5 οἵ Ῥυᾶ156 τποίθα 

οαὐ ἴο Βα ΡοΥ αἸπδΐθα, ἴο {π6 ουοὰπρ οὗ Ῥγᾶνθ Αὐόοδαϊδη ΟΡ ΔΙ Π5 

ὙΠΟΒΘ. Εν ]γν ἴῃ νᾶ ]ΟΥ Δ 115. 50 τη πο τὸ {π6 ᾿πίονοϑῦ οὐ {π6 

δοοοιπύ οὗὁἩ {π6 αϑϑαα]ῦ οὐ {πὸ ΤΔοομίδη ἴον (ΤΥ, 7, ὃδ 866; 

566 ΘΒΡΟΘΟΙΔΠΠΥ ὃ 12); το ΤΡΊΒΊ πο πο5, πο ἢ Π15 ΡΟ] Γαϑῖβ. ΠΟΡῸ 

{86 Ὀγαμὺ οὗ ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ 65᾽ ομᾶυσο (1, 10, ὃ 7); ἃπᾶ ἴο {π6 

βοοιί Τ)οιποογαίο (ἸΥ̓́, 4, ὃ 15). Οοπίναβί, ἴοο, {πὸ οομηηθηΐ 

πΡοῖ ῬοΟΙν οὐ αίοδ᾽ [1 Πα] Ππο55 πὶ {πὸ τηαῖίου οὐ ῬΥΟΘΌΤΙΠΡ᾽ 5105 

να {πὸ Τπρηηοηί ραββθα προῖ {πὸ τοποραῖο Ποχῖρριβ (Υ͂, 1, 

δ 150..). Αρδῖῃ 10 15. Ῥ]αίῃ {πᾶ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 ΒΡ ΑΓ Π]65. ὙὙΘΓΒ 

ΠΟΙ τὶ ἢ ΟἸΘΆ ΤΟ τι5 ἴῃ 5 τἰναϊνν νΠπ ΜΙΘποι ; αὶ αἱ {Π6 

ΒΆ1η6 {ππθ ΠῸ {6115 τι {πῶ ΟἸΘαγοπτιβ, ἴοο, νυ βποα ἴο ν]η ἴον 

ὨΪ 5617 {Π6 ΒΌΡΤΟΙΠΘ. ΟΠ ΠΩ͂, ἃ πα τὸ ὈΥΈΒἢ. 5166. 811 αν ]8 



]Τηἰγοαιπιοίϊοη ΧΥῚΪ 

(1, δ, ὃ 20), δὩπηᾳα] ἀοϑριῖθ ἈΡΡΘΑΥΆΠΟΘα. πΠ6 Ρρδίδ! 5. [ΓῸΠῚ 

ΔΟΟΠΒΙΠρ' ΜΙΘΠΟη οὗἩ ἐγοδοπονν (11, 6, ὃ 28). 

8 ΠΙΔΥ 511 6}]ν 566 [Π ἈΠ ΚΠΘΘΒ. ἈΘ 81 ἴῃ {Π6 ὙΠΟ 5. Βίαίο- 

ΤηΘηΐ5 ΤΡ ΠἸΠρ' ΠῚΒ ΟΥΤῚ ΔΙ ΠΟΤ Β, ΠῚ ἄἀθϑῖσα τὸ Το πα ἃ 60]- 

ΟἿ, 8 Πα ΠῚΒ οΥα ΙΠΟδΊ]Ο. Π6 {Π6 ΘΠΙΡΙΘΠΙΘ. ΘΟΙΠΙΠ8 Πα νγἃ5 

οἴεσθα ἴο πῖπη; ἃπα ΠῚ5. ὈΘαΥ Πρ 1ῃ {πΠ6 νοχδίϊοιιϑ ΒΙΓΠΔΤΊΟΠΝ 

Ῥτοπρηύ αροὰπύ Ὀν {Π6 ουθθα, 7168 ]οσδν, ἃπα θα ΓΔ 1{Π οἵ {Π 086 

ἢ τ Ποῖη ἢ6 τὰβ Ῥγοπρηΐ ᾿πίο οοπίδο τπιϑύ ῬΙΌγΟΚΘ ΟἿ 

Δατηίοη. ΗΒ αοίθποθ, θη 1 {Ππ6 οΟὐΠο ΘΌΠΟΙΑΪΒ. ΠΟ 

γγὰβ Ραΐ ΟΠ {718] (Υ, 8, ὃδ 16}, ἀπα ΠῚ5. 5ΡΘθοι. θαίουθ {πὸ 

ΡΥ δ. ΔΙ ΒΒΘ ΟΥ5, Π6η {π6 αΙβα Π δοίθα. ὑπο 6 ΟἸΔΙΠ ΠΟΥ; 

Του ΠῚΒ αἀθαῖῃ (11, 6, ὃδ 1176}, ἀθβθῦνθ δυο] τϑϑαϊηρ. 

Οογίδϊη 15 1 {πᾶ {ποῦ 15 που ΠΟΙ Ὸ ἐπῸ ΒΠρῃςοϑί ονϊάθποο {πδΐ 

Π6 ον  βοιρηΐ ἴο τιϑὸ ΠῚΒ ῬΟΒΙΓΟΝ [Ὁ ρα ]ναῖθ δαναπίαρο δ 

1π6 ΘΧΡΘηΒ86 οἵ {πὸ 1πςουοδίβ οἵ {ΠῸ6 ΠΟῸ]6 ἃτην. ΑΥ̓ΤΟῚ ἃ}1} {Π6 

ΟΡΡΟΥ 1165. ΤῸ ΘᾺ] - ΘΟ Πρ ΠΟ Του απ Ππδα] ρα 1πῃ ΠῚ5 

γα, Π6 {6115 τιὸῪὸ {πᾶ Π6 νγὰβ ΘΟΙΠΡ 6166 [τοὺ 5611 ΠῚ5. ΠΟΙ. ΟΠ 

ΤΟΔΟΠΙΠρ' [ΔΙ ΡΒΘΟΤΒ 1 ΟΥ̓ΘῚ [0 5ΘΟΌΤΘ [πΠῸΒ5 ΤΌΤ ΠῚΒ 7ΖΟΌΤΠΘν. 

ΤΠ ΟΥἁ 1561} οὍΘ5 ἴδ ἴο 7π801ν {Π6 δϑυϊτηαίθ ρας ἀροη Χοη- 

ΟΡΠΟΙ ὈΣ ϑοαίποϑ, τὰ μὲν ἄλλα οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ. 

ἘῸΪ 5Ο0ΠῚΘ ΓΘΙΠ ΚΒ ὍΡΟΙ {Π6 Βί 16 οἵ {πὸ 4παθαδὶβ 566 ὃ 90. 

ὯΠ 

ΡΕΝΒΙΑ ΤῸ ΤῊΝ ΤΙΜΕ ΟΕ ΟΥ̓Κ ΤῊΝ ὙΟΌΠΝΟΒΗ 

14. ΤῊΝ ῬΕΈΚΒΙΑΝ ΕἸΜΡΙΒΕ; ΟὙεὺδ ΤῊΞ ΟἜΕΑΤ.--- δ ῬΟΥΒΙΔπ 

ΤΠΏΡΙΓῈ τγὰβ Το πα6α 1ῃ {ΠπῸ ΙΧ οΘμἐῪ Β. Ο. Ὁν Οντὰβ {ΠῸ 

ατοαὺ (αι δ29 Β. 6.ὃ).. ἘΎΟΙΠ οδυ]οϑὺ {ἰπ|θὸ5 {π6 ἔδυ 116 

ΤΟΡΊΟΙ νγαίου θα Ὀν {πὸ ΤΊΡΤΙΚ ἃπ6 {π6 Εππρ ῃΤαΐθϑ πὰ 5. θΘ6η {Π6 

Βοαΐ οἵ ργυϑαύ διρι θα, ΟΠ] ἀδθαηβ, ΑΒΒΥΤΊΔη5, ΒΔ ]ΟΠ]Δ ΗΒ, 

Μοάθβ, πα Ῥϑυβίδτ5 51: ΘΟ] πρ' 956 Θποίπου. Αὐ {π6 {πιὸ οἵ 

1Π6 δοοθβϑῖοι οἵἩ Οὑσιβ ἴο {πὸ {το π6 {πῸ ῬΘΥΒΙΔΠΚ. ΟΤΘ 58}- 

76οὕ το {π6 Μίβαθβ, γν}116 1π {Π6 νγοϑύ [δὰ {π6ὸ σγϑαΐ κιηράοιῃ οἵ 

Τ γα]8, ἃπα ἴο {π6 βοπίῃ {πᾶΐ οὗ Βαῦγοα. [{πᾶον ντὰβ {Ππ6 

ῬΘΥΒΙΔΗΒ, ἃ {106 οἵἠἨἁ ὡΠαΥΩ͂Υ τη ΔΙ ΠΘΘΥΒ, Ὑγ6 16. ἔγθοα {ΤΌΤ 



ΧΥΠῚ 7 πη! γοσ πο οη, 
-----ὄ- 

Μοαϊαη ΘΟΠγῸ], ἃ πα θΟρα ἢ 81) 1 ΘΒΙΒΕ]6. Βοῦρα οὐ οοπμαποβίβ. 

Το Τν ἴα ΠΙΟΠ ΤΟΙ ν τγὰβ Οὐ ἘΠ Ονν ἀπ} 15 σα Ρ 11], ΘΓ ]5, 

[αἸζοη ἴῃ 540. Τὸν {Π|5 {πὸ ἀοιηαῖη οὗἨ Του βία νὰ οχτοηαρα τὸ 

{Π6 ὁοαδία οἱ Αβίὰ ΜΊΠΟΥ, ἃπὰὶ {πὸ σοῖς οἰΤο5. “οὐ ηρ {Π050 

οοαδίπ [611] πο} 115 βὰν. [Δ δ 8 9. ]Ο νγὰβ ον ΓΠΤΌΜ. 

ΤΉΝ {ΠῸ ΘΙ ΡῈ Του πα θα] Ὀν {Π6 στοαΐ το πᾶ ἢ οχίθπ θα] ΟΥ̓ΟΣ 

να }}ν 811 {πΠ6 ΤΘΡΊΟΠ ἔπουη π6 ρερα 0 {πὸ Τπᾶπ|5 ἃπα 

ΓΡομ {Π6 (ὑδβρίαη ὅθ ἴο {πὸ Ῥουβίαη (ὑπ]. ΥΠΠΙη {Π15 ναβί 

ΥΘἃ {ΠΟ ΟΥΘ Ὠδίθατ ΠΥ δ Πν ῬΘΟΡΙΟ5. ΠΟΒΘ. ΒΕ] ΠΡ ΟΝ 

Ὑγὰ 5 ἸΠΟΟΙΠΡ]οίθ. ἔνθ 1 ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ἀν {πὸ ΟἸΠ]ΟΙ 5. 616 

ΘΟνΘΙΠΘα ὈΣ {Π61} ΟῚ Τ]ΟΥ5 (Δ παθαδῖβ, 1, 2, ὃ 12), πα [{Π6 

ΕΘ απ. (1 1 811 5 δ {-|1 6 8.19. ΠῚ ἐρθτ 

ΜΙ γϑῖδηβ (11, 5, ὃ 18; 1Π|, 2, ὃ 28), ἃπᾶ [πΠ6 Τυγοδοιῖδηβ (111, 

2, ὃ 29) ψϑῦθ αὖ ᾿ϑαβδύ ὑΘ 6] ]Π]1οτ5, τυ Π116 {π6 Δ ΠΟΙ ὑγ6 18 

ΡῬΙΔΟΙΟΔΠΠν ᾿Ἰπ]θροπα θη. 

Οἱ νυ {π6 ατοαῖ, ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ πὰ σΊνοη ἃ δικοί, 146 8}1Ζοὰ 

ἃ Π6] ἸΔοΚΙηρ τη ΠΙΒΙΟΤΙΟ δοῦσαν, ἴῃ {π6 Ονγοραοαᾶτα. 

15. ΟΑΛΜΒΥΞΕΒ.---ΟΥσ τι τὰ5 Βοσορ 6 Ὁν ΠῚΒ 501, (ΔΙΌ ΒΟΒ 

(529-522), ψῆο οχίθπαθα Π15 ΓΓΠΘΥ 5. οΘοπηπποϑίβ. ὉΝ ΘΔ ΡΙΡῚΙΒ 

ἀραϊηδί ῬΠοΘηΙοῖα, Εσυρί, ἃηα Τὐρνγα. ΒΒ. {πὸ οοπαποβί οἵ 

ῬΠοθηῖοῖα ῬΟΥΒῖἃ ὈΘοδιηθ ἃ 1Πη8}1{116, ἃ5. Μ0Ὲ] ἃβ. ἃΠ 1η]ὰ πα 

Ρουθ. Οδγ865, οἢ. ἀθραυτηρ ἴον σνρί, παα την ουθα 

Π15 γνοῦηροῦ ὈΥούΠοΥ, Βᾶγαϊνα (ΒΓ 65), ΟἹ ΘΠΠΘΡΟΙΒ, ἃ5. {Π6 

αὐ θοῖκα οα]]6α ἢ]. (ΔΙ Β65 νγὰβ οἵ ἃ 76 ]ουβ [ΘΠ] ΡΟ ἃ Π]Θηΐ, 

δα νὰ δι θήθοῦ ἰο Πίβ. οἵ πηρΌν θυ μ  }]6 Ῥαβϑῖοη. δ ννὰβ 

{που ουθ θοῦ παίθα ἃ πα ἔοαγ θα Ὀν ΠῚ5 5176 οῖβ, νυ Π116 Βανα νὰ 

γγὰβ θοϊονθα. ΔΈ] (δι 05. νγὰβ ἈΡΒοηΐ ΟἹ ΠῚΒ ΘΔΙΠΡ ΔΙῚ 

ἀραϊηδ Πρνρί, ἃ Μαρία ῬΥΟΟΙ θα ΠΙμη56 1} ΒΛ αν ἃ, ὙΠΟ 

6 ΠΑΡΡοι"θα ἴο ΓΘ 5610 ]6 ἴπ ἈΡΡΘΆΤ ΠΟΘ, ἃΠ4 56 ]Ζοα {πΠ6 [Π]ΌΠ6. 

Ομ πραυϊηρ οὗ {π15 δι βοβ, 1 ἈΡΡΘαΥΒ, ἰοοὶς 15. οὐσῃ Πρ, 

ἸΤΠουιρ {Υδα 1 οὴ5 αἰου. ΤῆΘ ἤαϊθο Βᾶναϊνα, οα ΠῚ5 Ρᾶτί, 

ΑΥΓΟΥ ἃ Τα]6 οἵ ΟΠ]ν βθνθη ΤΠ ΤΠ 5, τνὰ5 ἀβϑαβϑιηδίθα ἢν ἃ Ραπὰ 

οἵ οομϑριλαίουα θα ὉνΥ Τραυῖι5, βοὴ οἵὐἨ Ηνβίαβροβ, ἃ ΘΙ ἢ 

ΠΟΡ]6 οὗ ἃ γοιπηροι ὈγΆΠΟΙ οἵ {πὸ ΤΌ ἃ] ποῖιβο (ΔΟΠδθι ἢ] 86), 

ψγ 0 {που  ΡΟΙ Ὀθοδτηθ Κίηρ,. 

160. ῬΑΒΙΒ ΤῊ ΟἙΒΑΤ.---Ἰλάγῖ5 (521-485) αν ηρ' {πΠ6 ἢγδί 

ΒΙΧ γΘδ 5 οὐ 15 τοῖρηι Πα ἴο οοπίοπα ἀραϊηβύ ΟΡ ΡΟΒΙΓΟΗ ΤΠ ῸΜῚ 
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Πο86 ΠΟ ἀ6π]6α Πὶβ τἱσηΐ ἰο τππ|6, ἃ πα ἰο ἴβοθ τ Ό6]Π1Ὸ 1 1 

την ρᾶυΐβ οὗ {π6 δ ρΙΓ6, Ραὺ ΡΣ ΠῚΝ ΘΠ υρν, ΘΟΌ 96, ἃΠ6 

ΤΟΒΟΌΤΟΘΓ Π]Πθ55 πΠ6 ἤπΑΠ]ν {ὙΠ Π6 6 ΟΥ̓ 811] ΠῚ5 ἴοθϑ 8ηα 

δία Π5Π 66 ΠΙΠ561} βοοι ον οα {πῸ {Π]Ὸπ6. Ηδ Α͵βδο δχίοπαρα 

{π6 Ῥουπαβ οὗ {π6 διηρῖγα Ὀν ΓασΠου οοπαποβίβ, ἃπα βού Π]η- 

561 τὸ {Ππ6 ΘοΙοββα! ἰαϑὶς οἵ οΥὐΡΔΠ]ΖΙΠρ' ΔΠῸ ἘΠῚ ΓΥΙΠΡ᾽ ΠῚ5 ναϑβῖ 

ἀοιηδΐπ, τυ ἢ, 10 15. Θβεϊπηδ θα, ᾿πο] 464 ῬΟΞΒΙΌΙΥ ἃ5 ΠΙΔΠΥ ἃ 5 

οἰρητν τη] ]Π10Π5 ΟὗὨ πῃ Πὲ 1 πΐ5, ΟΠ} ΘΥ]ηρ' 6 ]ν γῸΠ] ΟΠ6 8 Π- 

ΟἾΠΟΙ 1π ΟἸν 1] ΖΘ 10, 1Π ΦΌν ΘΙ ΠΙΠΠΘΗΐ, 1 Πρ Ια 96, 86 1η 81] {πΠ6 

Πα Ὀ15 οἵ 1168. 

17. ΟΚΟΑΝΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΕἸΜΡΙΒΕ.--- ΠΥ Τα5 αἰνιαθα {Π6 

ΘΙΠΡΙ6 τηΐο ὑτυγαπίν-[Πγ 66. Βα γΆΡΙΘ5, ΟΥ̓́ῬΙΌΨΙΠΟΘΒ, ΘΔ 6 ἢ βον- 

ΘΙ ΠΘα Ὀν ἃ Ὑ]ΙΘΟΘΙῸΥ (βαῖγ80} Δρροϊπῖθα Ὁν {πὸ Κιηρ' ἃπα 58Ὁ- 

16οὕ ο ΤΘΙΠΟΥΔ] αὖ ΠῚ5 Μ}11]1. ὅν ἴῸγ {Π15 ἴδού [Π6 βαίτδθϑ 

Ὑ616 ἸΔΤ ΘΝ ᾿παθροπαθηί. ΠΟΥ τηδιηςδ]η6 6 {Π611 ΟΥΤ ΘΟΙΥ 5, 

ἢ ῬδΙδΟο5 ἃΠῸ σαϊη6 ῬΥΘΘΟΙγ 65 (παράδεισοι), ἃ πα ΠΙνρα 1 

Υ6 98] βίαίθ. ΤΠΘΥ Παα ΒΙΡΥΘΠῚ6 Δα ΠΟΥῚΓΥ 1ἢ 81] Ο1ν1] τηδίίουϑ, 

Ἰονιθα ἃπα οοἸ]]θοίθα ἴὰᾶχϑϑ, ἃ πα ΘΟΠΙΓΟ]Π16 6 {Π6 1068] τη} 18 }Ὺ 

Τογοθβ, ὑπουρὴ {Π6 ἸΠΠΡΘΥ 8] ἰΤΌΟΡῸ5 ἃ Πα ΘΕΥΥΊΒΟΙΒ ὙΘΥΘ. ΠΠΟΘΙ 

ΘΟ 8 16 οἵ ΟἰἤΘΟΥΒ ΡΟ Ὦν {Ππ6 Κιπρ ἃ Πα ΤΟΒΡΟΏΠΒΙΠ]6 ἴο 

μη. Εγθη ἐποβθ, Πουγθνοῦ, ϑο 6 ἀθροπάθηξ ΠΡΟΠ {ΠῸ βα γὰρ 

ἴῸ ῬΔΣ ΤΙῸΥ {Π61} ΤΟΟΡ5; θα {πον ΤΟΥ 66 ἃ Βα δ 18} Ομ θοΚ 

ὌΡΟΠ {ΠπΠ6 βαίσδρβ, 8 Π6] κορύ {Ππϑὴὴ ἔΤΟΙη ὩΒΒΈΤΠΙΠΡ' 168] 85. Ὑ06}} 

ἃ5 ὙΠ .8] ᾿παθροπήθποθ. 80 614 ΠΙΚουγῖβο {πΠ6 ΤΟΥ] βθουθίαυν 

βοηΐ ον [0 686} ῬΥΌνΊηοΘθ. ΤῊΝ ΟἰἤοοΥ τὰ5 {Π6 ΚΙπρ 5 ἃρϑηΐ, 

Ὁ Π6 ΒΟΙΥΘα ἃ5. ὃ ᾿ἱπαθροπαθηΐ οἤ8ηΠ6] {ΠΤοπΡ ὙΠΟ ἢ {Π6 

Κιηρ' οοτ]α Τούτη ΠῚ 5 6} ἢ οὐ τυπᾶΐ τνὰβ ΘΟΪΠρ' 05. ΔΙΟΓΘΟΥΘΥΙ, 

Ἰπηϑρθοίουβ (1, 1, ὃ 5) σοῦ Ττοῖη {ππ|6 ἰο {ππη86 βοηΐ οὖ Ὦν {Π 56 

Κιηρ' ἴο {π6 αἰ θυθηῦ ῬΥονΊ ποθ. [)6ϑριῖ6. {π656. ΘἤΘΟΚα ΠΡΟΣ 

{Π611 ῬΟΥΘΙ, ΠΟυνονου, {Π6 βαίσαρα πὲ] Ὀγ {πὸ ἔππὸ οὗ Χοη- 

ΟΡΠΟΠ ὈΘΟΟμ6. ῬΥΔΟΊΙΟΑ ἢν Ἰπαοροπθηΐ ΒΟν ΥΙΡΉ 5, ἃ πα {ῃ6 

Ἰππηρ᾽ σατο α 1 {16 ἃ Ρροσπὸ ποῖ" ἀοίηρθ, ργον θα {πὸ {ΠἸΡπαΐο ννὰ5 

ΤΘΘΊΠΔΥΙΥ βοηΐ [0 πππη (1, 1, ὃ 8). Τὸ νψὰβ ἴῃ {Π15 τηδίζον οὗ 

ΘΟΙ]ΘοΕἸπρ' ἐγ] πιο {πᾶ {Π6 συ βίοιη οὐ ρ 1Ζο αὶ ὃν ΤΆ 15 Ρτονοα 

τηοϑύ βασοθασία]. ΤῊ {τραῖθ νὰ ρΡδ16 τη Κιηα (ΤΥ, 5, ὃ 24), 

ἃ Πα τὰ Ἰου]θα πΡΟῚ 81] {πὸ 5 76 οῖβ οἵ {Π6 ΘΠ ΡΙ 6 οχοθρί {ΠῸ 

Ῥρυβίδηβ. Τη6 τοί] τονθητθ πιδύ Ππᾶνο ὈΘΘΠ ΘΠΟΥ ΠΊΟΤΙΒ. 
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ΑΠποΐΠοΥ πρᾶη5. ΟἱὁἨ 50] Π1Γν1ηρ {Π6 ΟΠ ΡΙΡΘ. νγὰβ [Π6 Τη8]1η- 

το π06 οἵἩἨ ΤΌΝ] τΤοδ 5. ΘΟ ΠΟ Πρ {Π6 ῬΥΟΥΙΠΘΘ5 νυ ἢ {Π6 σὰ Ρ- 

118], ἃη {π6 οϑία]ΠΒ θη ἃ]οπρ {ποθ Οἵ βίδίοηβ ΠΟΙῸ 

ΘΟῸΤΊΘΥΒ ΜΠ ΤΟΙ ν 5. Οἵ ΠΟΥΙΒΟΒ. 616 ροϑίθα. ΒΒ. {ΠῚ5 ΤΠΘΔΠ5 

1 ννὰϑ ῬΟΒΒΙΌ]6 τὸ ἀοϑρᾶίοἢ ΤΠ ΘΕΒΟΠΡῸΙΒ [0 ΟΥ ἔσου {ΠπῸ σα Ρ118] 

ὙΠ ΘῈ ΡΥ ]5ΙΠηρ᾽ 5ροοα. ΤΠοθ6 τὰ (15 τητιϑὺ πο θ6 ἀϑϑαπη αὶ [0 

ἤανο Ῥθθη ΔΗ ΠΙπρ' κα {πΠ6 οσΥθαύ ΤΠ ὺ}ν το 5. οἵ {πὸ Πο- 

Π]8 5, νοῦ Ὀν [8011 ας1πρ' Τα Ρ1α σΟΙ ΠΟ ΤΟ {πον 1 το ἢ 

ἴο ππν {Π6 ΘΠ ΡΙγ6. ΤΠ τοδί Τα πιοῖβ οἵ {Π656 τοδα5, ἔΌ]]ονν- 

1ηρ' ΡΙΌΡΔΌΙν 8 Οἱ {τ 46 τοιΐρ, 8 ἴπΠῸὴ ΝΊΠΟν ἢ ἴο ὅδτιδὰ 

Δ {ποπθ6 ννοϑύναρα ἰο ΠΡΠοϑιθ. ΟἿ ΠῚ πΡγΑΙΩ τη 6 ἢ 

ΟΥὐτὰδ ἀνα 1]6α ΠΙΠΙ561} οἵ {Π15 ΤΟΥ ἃ] τοδα [Ὁ ἃ ρᾶτΐ οἵ {Π6 

αἰδβίδποο. 

ΤΑΒΌν τὖ 5που]α ΡῈ βἰαίθα {πᾶ Τα 5 βοιρηΐ τὸ Ἰπ το ππ66 

ἃ ὉΠ ΌΤΙ βυδίθηῃ οἵἨ φρο] ἃπα 51] γ 61 ΘΟΙΠαροθ, ΑἸ ΓΠοῖ0]. ὕΤΌΙΗ 

1π6 παίπγο οἵ {ΠῸ οαθθ {Π15 αἰζοπιρύ οοσ]α πο 6 ὑυΠῸ}}]ν 5πο- 

οοσϑία]. ΤῸ ἰδπμααγα ΟῸ] ΘΟ] τγὰ8, ΟἿ᾽ ΘΔ Π16 ἴο Ὀθ6, 6816 

Ὀν {πΠ6 Κη 5 π8π|6, {πΠ6 ἀδ1ι6 (1, 1, ὃ 9). 

18. ἀπΈΕΟΒ ΑΝΡ ΡΕΚΞΙΑ.---Αῆαο οἹάποθ αὖ {Π6 1η8} 5Π0 "5 ΠΟΥ 

ΟἸΌΒΟΙν οοππηροίθα ἀτθθοο ἃπαὶ Αβὶὰ ΔΙΊΠΟΙ ἃ16, 8 Π6] Ποὺ [ΠῸΠῚ 

{Π6 οδυ]]οϑῦ {1π|ὸ5 {πΠ6 ᾿π ο νη Ϊ Πρ 5]. Π615. τητιϑῦ πᾶν τοπα θα 

ἴο Ῥγοιποίθ ᾿πίθυοοῦθθ. [0 τνὰβ Ἱπουοΐοσθ θα παΐπγα] {Πᾶΐ, ἃ 5 

Β.ΠΘΟΟΒΒΙνΘ ΤΠ ΡΥ ΔΈΟΙ ἔγσοτη {πΠῸ πουῖῃ Ἰηο {πὸ σὐθοῖς ΡΟ 5 1]ἃ 

Τογοθα {π6 ἰγοδαν οχιβθηρ ΟΡ ΪΔΙΙΟΩ. ἰὼ 5661. ΠΟῪ ΠΟΠΊΟΒ, 

Ποπιο5 5Π0α]4 Ρὸ ἑοαπα Πυδὺ οὐἨἉ ἃ11] οα {Π6 15] π6 5. ἃ πα ὁ {ΠῸὸ 

μοῖρ ουϊπρ οοαδίβ οὐ Αβὶὰ ΜΊπου. ΤΠτ5 {Π6 οοαδίβ οἵ Αβὶὰ 

ΜΊποΥ Ῥοοδπιο ϑθπθα τ Π Οσὐθοὶς οἰτ105, Βοπιθ οὐ νΠ]0ῃ, Π|ΚῸ 

ἙΡΙΠοϑιια ἃπ6 ΜηΠ]Οίτ5, θθοδπιθ τἸ6ἢ Δ Π6 ρον  α]. ΤΠθ56 ΟἸΤ165 

ἀανῖηρ' {πὸ βονθηῖ} πα 5ἰχίῃ οοηξαγο5. Ροΐονο ΟΠ δὲ ΤῸΥΘ 

τηδ το ὈΡΥ ἃ ἴδηι" πο γῸ ΠῚ ]ν ἀονοϊορϑα οαἸέατο πα οἰν1}Ζὰ- 

{ἴοι {πὰ πο 6 {πὸ ΟἸτῖο5 οὐ πιοροὰπ τθθθθ. ΤΉθβ6 [οπϊδ ἢ 

οἰτο5. ([ου" πανίπρ θΘοη. ΘΟ]ομἶ χορ Ὀγ ΤΟΠΙΔ 5 [Π6 αἸβίνιος νὰ 

ΘΔ ]Π1οα Τομϊὰ}) [611 πιπᾶθι" {πῸ συνὰν οὗ Τυναϊὰ ἰὼ {πὸ ἀὰν5. οἱ 

Τν α]Δ ἢ συθαΐποϑβ, Πα] ν Π6 {πὸ ΘΠ ΡΙ ΡῈ οἵὁἨ Οὐνόθϑιβ [61] ΒΘ ο το 

{πὸ «ἄναποο οἱ Ῥουβῖὰ (ὃ 14) “πον, ἴοο, Ῥθόδμιθ 576 οὕ [0 

Ῥρυβὶᾶ. 

19. ΤῊΒ Ιοντὺ ΒΕνΟΙ,.---ἰὰ 499 Β. σα. ἴπ6 Ιομπΐδη ΟἸ 165 
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πΠῸΘΥ {π6 ἸοΔ ου Πρ οὐ ΑὐἸβίαροναβ οἱ Μηδία. Οχρο θα {ΠπῸ 

ἐγγδπΐβ υ ποι {Π6 Ροννοι οἱἠἨ Ῥουβιὰ Πα] ᾿ΠΠΡΟΒΘα ΠΡΟΠ {Π͵ 61, 

Δ Π1 τ ΒΟΙνο 10 ἔπθο {πϑιπβοῖνοθ. ΤΠΟΤη. ΓΟΥΒΙΔ ἢ 1π|6. Αὐιδία- 

ΘΌΤΑΒ ψψοηΐ ἰ0ὼ Οαἴοθθθθ [0 5661 Ποὸ]ρ. ΠῸ [1166 πἰΓΟΥ]ν αἵ 

ραγία, ας ΑἰΠπθη5 πα {πὸ Π{1|6 τον οἵἱἨ ἁ τοῖσι ὁ {Π6 

1518 π4 οὐ Εἰπθοθα βοηΐ 5Π105 ἃΠ6 πηθη. ΤΠ ΔΠΪΚ5 [0 {Π15 ἀβδιδῦ- 
8. Π606 {Π6 ΤΟΠΙΔΠΒ5 Ὑγ6 176 8016 ἴο οαρίπ 8 ἃΠ4 Ρ.1 δ 15, {Π6 

οδΡΙΐ8] οὗ Τναϊᾶ: Ὀαΐ {Π6Ὶ} Βιθοθθθ γᾶ 5ΠοΥ-νθα. ΤηΘ 

Οσὐθοκα ογα ποῦ τιη]Γ66, ΠΟΙ νγὰβ {Π611 ΘΔ 6. ἃ τη8η Οἵ 5011. 

ΜηΠδίαβ [611 ἃ 16} ἃ 5ῖθρθ, πα {π6 τϑνο] νγὰβ ΟΠ Π5Π6α. 

20. ΤῊΒ ῬΕΒΒΙΑΝ ΕἸΧΡΕΡΙΤΙΟΝΒ ΑΟΘΑΙΝΒΤ ΟἜΈΒΕΟΕ.---Αα [ον [Π6 

ΒΙΡΡΙΘΒΒΙΟΝ ΟὗἨ {π6 Τό νοῦ ἃπα {πῸ Τϑουρ  Π]Ζαί]οη οἵ [Ο0Π]8ἃ, 

ΤΥ Τα5 1η 402 5βοηῦ ΤΟΥ ἃ π᾿ ΔΥΊΉΥ ἃΠ4 ἃ ἤθού ψιτἢ {πΠ6 ἀ0Ὰ}}6 

ῬΌΓΡΟΒΘ οἵ γ6- βία ὈΠΒΠ]ηρ ῬΘΥΒΙΔ ἢ ΒΕ ΡΥΘΙηδΟΥ 1 ΤΉ δο6 ἃΠπ4 

ΜδοθαομΙδ, ἃπα οἵ ΡΙΟΟΘΘαΙπρ' ἀρ 1 δῖ, αὐ θθθ6 10 ΟἹ ΘΙ ἴο Ρ.η- 

15. {πΠ6 5ίαίεθβ σῇ] οἢ Π8 6 ἀγα το [ἀκ ρᾶυῦ 1η {Π6 νγᾶϊ ἀρδΊηϑί 

{πΠ6 ατοαύ Κιηρ. Τὸ ἤγδὺ ῥυο θοῖ νγὰ5. ΒΟ ΒΒ Γ]]ν ΘΑΥΥΙΘα 

οὐδ, ΤΠποὰρὴ ἹΓΠ Πρᾶνν Ιοϑϑοθ, πὶ {π6 ἤθοι νγὰβ ψυθοκθα 1 

ἰτοιηρίηρ ἴοὸ ΤΟὰΠ {πὸ ΡῬΥΟΙΠΟΠΙΟΥΥ οἱ Αἰἴποθ, 8ἃπα {ΠῸ 

ΕΧΡΘΟΙΠΟΙ ἀρδιηδί ΟὝΘθοΘ νγἃβ ΘΊνΘΠ ΠΡ. 

ΤΥ Τα5, ΠονγονοΥ, νὰ ποῦ τ] ΠηΠ 66 ἴο Δ|1]|ὸν Αἰπθηρ ἃπά 

Τυγοίγα ἴο θβϑοᾶρθ. [}ἢ {Ππ6 ΡΟ α οϑα 6 βίου οἵ Ηθγοαοίιβ νγα 

816 014 {πᾶῸ πὸ Θοιπιηδη 66] οὁπ6 οἵ ΠῚΒ 5]ανθθ ἴ0 580 ΟΔ1]}Υ 

Ὁ5. ΟἸΠΠΘΙ νγὰβ. ΒΟΙνΘα Ὀοΐουθ Πἷμη, “Μαρίου, ΓΘ ΘΙ θ61" {Π6 

ΑΥΠΘΠΙΔη5.᾽ ρδποθ, ὕνγο ΘΔ Υ5 ἰ΄ου {Π6 ΒΘοΟ Πα] ΘΧΡΘαΙΠΟΗ 

γγὰ5 ἀοβρδίομθα. Τγοίσια [611], θα ΑΥΠΘΠΒ. ννὰβ βᾶνθα Ὀν 16 

ΘὍηΠι5 οἵ ΜΙΠ}ΠδάΘ5. ἃπα {ΠπῸ νᾶ ϊου οὗ πο οἰ Ζθὴβ 8Π 6 {ΠΟ56 

οὗ ΡΙ]αΐαθα ἴῃ {ῃ6 ΤηΘΙΠ ΟΥ̓ 016 θα {16 οὐ ΔΜίαγαίποη (490). 

Νοίπιηρσ ἀδππίθα, ΠΥ Ππ5 ὈΘΡᾺΠ ΡῬΥΘΡΑΤΔΓΊΟΠ5. ἴῸ" ἃ {π|τὰ 

Θχρϑαμοπ, Ρμαΐ αἸ6α θοΙοΥΘ {ΠΥ πνῈ 6 οομΡ]ο θα. 

Ηδ6 ννὰβ ϑιιθοθθαθα ὃν ΠῚΒ 500 Χουχοθ (485-400), ψῆο ἃΓ6Υ 

ἃ ἋΠΘΙαν οαπθθα Ὁ {Π6 ΠΘΟΘΑΒΙΓν οἵ βαρθηπραίπηρ Εργρί, 10 ἢ 

Πὲ4 τονοϊίθα, 166 ἃ ναϑύ ποϑδύ Ὀν ἰδ πα ἃπα 5θὰ ἀρδιϊπϑὺ αὐ θθορ. 

ΑἸ Υ Π6 πᾶ {πἸπΠ ΡΠ ΤΠ Ὀά 5566 {πτοὰρ ΤΉΏγαοθ, Μδοο- 

ἀοπΐδ, ἃπΠα ΤΊ οββαὶν, 8π6, 8146 4 θν ὑτοδομοῦν, Πα ογο θα {Π6 

Ῥᾶ55 δὖ ΤΠΘΙΙΠΊΟΡΥ 86, ΠῚ5 ἤθοὺ ννὰβ Οὐ ΠΒΠ66α 1ῃ {π6 δ {16 οὗ 

ΔΙ ΔΤη15 (480), ἀπ {Π6 ποχύ γγθ8 ΠῚΒ. ΔΓ νγὰβ αἀοἰοαςοα αἵ 
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ΡἸαΐαθα. ΤΠ5 πο Ῥρυβίδη αἰζοιηρίβ ἴο Βα] ραΐο ΕΠ] ΌρΡΘδη 

(ἄγθθοθ, ὩΠΠΠ Ἐπ ρο τνὰβ ποῦ ἀρσαΐϊ [0 ΡῈ ᾿πρηδορῦ ὮΝ ἃ 

ΟΥἹοπ ἃ} ̓ πνάβίοι [Ὸ1 ἃ {1} ἘΠοτιβαπ γ Θὰ 15. 

21. ΤῊΒ ΈΟΤΙΝΕ ΟΕ ῬΈΚΞΙΔ.---]ὐ ον {Ππ|5. σοῖς ρα ΠΡΟῚ 

15. ΘΔΤΟΘΙ ΟἵἨἁ οοπαϊιοϑί Ῥουβῖα ΤΆΡΙΟΙν ἀθο!ηρ. ΤῊ νΟὺῪ 

γαβίπμοα5. ΟὗἨ 15. ῬΟυΟΡ 8 Π6 τγ6 8} σανο Ὑ186 ἴο ἸΌΧῸΥ ἀπῇ 

ἄθοαν. ΤΤΠ6 σου τνὰ5 Τηδ]η τ] η6 ἢ ΜΠ σγοαΐ τη ΠΟΘ ΠΟΘ, 

θα οὐπρ' ἴο {Π6 ἔδοί {πῶΐ 10 τνὰβ τηδθ τιῊρ οὗ 7θα]οιβ πᾶ 

501 -Β ΘΚ] ηρ' ΒΘ Ὁ ΠΟ γγΟΠ]61--- 5] ν 65, ΘΠ ΟΠ 5, ἈΠ ΘΟΠΟΙὈ]Π65, 

ἢ Ποϑίβ οἱ ρουθοῖν Πδηροι5-0η---ἰηΐγῖριιθ ἅμα 5{01}6 

ἀ οι Π]664, ἃπΠα 166 ΟἿΪνῪ ἴοο οἵἴζοη. ἴοὸ {πὸ “αυκοδῦ. οὐ πη65. 

ΧΟΥΧΟΒ ννὰ8 ΤΠ ἀο θα ἴῃ 465 δ πΠ6] νγὰβ βιαθοθοῦρθα Ὦν ΠῚ5. 50Π, 

ΑὐΤΆΧΟΥΧΟΚ 1 (ΤΠ οΠρΊ δ η1|5), ὙΠιὸ ΤΟΙ Θα τπιη{1] 495. ΤῸ νγὰϑ 

ΤΟΠ]Π]Ονγ αὶ θν ΠῚ5 500, ΧΟΥΧΟΒ ΠΠ., πὸ ἃ οΥ ἃ ΤοΙρ οἵ 1655 {Ππ8 

ὕνγο τη 5. νγὰβ ΤΠ] 61} 64 Ὀν ΠῚ ΠᾺΠ [-γοῦ που, ΘΟ Δ ΉΤΙ5. 

ὙὙΠ0 1 Π15 {ΠῚ Π ΒΘ θα ἃ ΠΚ ἑαίο αὖ {ΠπῸ πα 5 οὗ Πἰβ ΟΊ ΠΟΥ, 

ΤΥ Ίπ5, 0 561Ζ6 6] {πὸ {Ππτοπθ ἴῸΥ Π]τη561 

22. ΤΌΛΔΕΙΌΚ 11.- - άγῖπ5 17, ο81168 Νοίμτι (θαϑίαγα), 5ΊΠ66 

6 τνὰϑ {Π6 50 οἵ ὁπ οἵ {ΠῸ τον ἃ] οοΠμΟ  ]65, πνὰ5 {πὸ ἔαίπον 

οἵ ὕντιβ ἃ ΑὙΤΆ ΧΟΥΧΟΒ, ὙΠ ΓΠ ὑΥ ΠΟ 6 ΔΤ Ύ6] τὸ πᾶν ἴο 4 1π 

1πΠ6 Απαθαδῖδ. [16 τηδυγ θα ΠΙκ Πα} [- ἰδίου (βοῖὴθ Δ ΠΟΥ 165 

58) ΠῚ ΔΓ), ῬΑΥΥΒδΌ5, ἃ νοηδη Οὗ ἃ 5ίγοηρ Δα ἸΙΠΒΟΥῚ- 

ῬΆ]οιι5. παΐπιο, ΠοθΘ ᾿πἤπιοημοθ αἰ οουτῦ θοοδηηθ. ΡΥ Διηοιηΐ. 

ΤῊΘ ΤοΙρ Οἵ ΠΑ. ΠΠΙ5. τνὰ5 τ} ]οα ὮΝ ἃ 561165 ΟἵὁἨ ᾿ΠΒΕΤΥΘΟΙΟΙ5 

84 ΟἸΒΟΥΘΥΒ 1 ψὩΊΊΟΙΙ5. αν 5. οὐ {ΠπΠῸ6 ϑιηρινο, ποίδθ!ν Ὀγν {ΠπῸ 

γο νοῦ οἵ σνρί, πο {πτονν οὐἔ Ῥου βία ἢ Τα16 Δ γα! ϊπρα 

15 ἸΠθρ πη θποθ, πα] Ὀν ΤΟ Πουγθα δοί νιν οι {πὸ ραχὲ οὗ {πὸ 

Βαλα 05 Οὐ {Π6 ὑυθϑίθι ἢ ῬΙΟΝΊΠΟΟΒ ἴῃ (6 ]1πρ' τ] {πὸ αὙθοῖκ 

βίαίο. (ὃ 20). ΤΊ θθ6 ϑαίγαρ5. ΓΘ ΔΌ]6 ἃ Πα] ΠΟ ΟΡ ΟΙ]Ο ΤΠ6Η, 

ῬΠΑΥΠ θα Ζιιβ, γΠῸ ΘΟνΟΥ ΠΟΙ {πὸ ΠΟΥ ΠΟΥ Ῥγονίποοσ, ἃπα ΤΊ5- 

ΒΕΡΠΘΙΠΘ5, 00 τνὰβ βαίταρ οἵ (ἀγα οὐ {πΠ6 βοιίῃ, {ποῖρὴ ΠῚ5 

ἀΟἸ]Π]ΟΠ ΘΗ Δ 666] ΠΝ ἴα 5. 611. ΤῸ {π056 πυτιδί θ6 αἀαρα 

Οντῖβ (ὃ 24). γγΠπΠῸ νγὰβ ἴο θϑόοιηθ ἃ ἀουϊπεηΐ ΠΟΊ1. 

29. ΤΙΒΒΑΡΠΕΒΝΕΟ.---- ΤΊΒΒΆΡ ΠΟΘΙ ΠΘ5, ἃ5 {ΠπΠ6 βίουν οὗ {πὸ 4πα- 

δαδῖ5 γι Δ ͵ το5. ἃ1}1] ἴοο ΟἸΘ6 81, νγὰβ ἃ ὙὙ1]ν, που θα]οιι5 Οὐ]θητα]. 

Τηβίποίοθα Ὀν {πὸ Κιπρ ἴ0 5661 ἴο γϑρα]η ΘΟΠΕΤῸΪ ΟΥ̓ {πὸ 

ασὐθοῖκ οἰὉ16 5, τυ 10. μὰ ομ]ον θα νἱθῖπα] Ἰπαορ μη θηθθ. ΒΙΠ68 



]Τηϊἰγοαιηιιοίϊογ, ΧΧΙΙΪ 

{π6 ΤΓὩ1]Ππτ6 οὐ {π6 ῬΘΥΒΙΔΠ ΘΧΡΘΟΙΠΟΠΙΒ. ἀρδιηθδὺ αὐθθθθ, Π6 

ΘΠ θα οθα τὸ ΘΑΥΥΥ οὐἦ {Π15 ῬΌΤΡΟΒΘ ὈΚ 8161Πη9 ΠΟ ΑΥΠΘΗΒ 

Δ Π6] πον ὥρατία 1 {ΠῸ61} τγᾶν ἀρδιηϑὺ ο8 0 οὔποθ. ΒΒ. {Π185 

Τηθ 85 πΠ6 Ποροϑα [ο ψγϑάᾶκθη οί, ἃπαὶ {πΠτ ΒΟ γ6 ΤῸ ῬΟΥΒΙ8 

ἃ ἴτεε Πᾶηα. ΤΠ ῬΟΙΊΟΥ νγὰβ ΒΗΤΘΟΙΥ Ὀ]Δπη6α, θα τνγὰβ 

ΔΕΓΟΥ ἃ {ϊπ|6 Ἰπίουταρίθα Ὀν {π6 ΘΠ σοί δοίη οἵ ΟΥΤΊ5, 

ὙΠΟ56 ΒῸΡΡοΥΐ οἵ {Π6 οατιβο οἵ ὥρατγία α16 τη [0 560 Π16. ΠΟΤ 

{πη} }ι, ἃπαὶ ἰο τᾶ κα {ΠῸ6 ον 811] οἵ ΑΥΠΘη5 Ἰπονη8 016. 

ἘΠῚ 

ΟΥ̓Κ ΑΝῸ ΠΙῚΒ ἘΧΡΕΌΙΤΊΙΟΝ 

24, Ουὐπῦβ ΤῊΒΞ ΥὙΟΥΝΟΕΝ.---Ονσιιβ, 681166. {πῸ ὙΟΌΠΡΟΙ ἴο 
αἸΒΕ ΠΡ 50 ΠΙπὰ ἔτοηὶ νστβ {πὸ ταύ, νὰ ΔΡΡοΙ θα Ὁ. ΠῚΒ 

ΤΑΊΠΟΥ, ΠΥ 5, ἴῃ 407, παίταρ οἵ Τυναϊᾶ, ῬΏτ ρα ({Π6 σφ Θδίθ}), 

8 ΠῚ Οδρρδαοοῖδ, ἃ πα ΘΟΠΙ Δ ΠΠ6Ὶ 1η ΟΠ]οΓ (κάρανος) οἵ 0Π6- 

Γουσίῃ οἵ {Π6 τον ἃ] ἈΥΤῚΥ,---οἵ {Π6 ΤΥΌΟΌ5, 1.6., ὙΥ ΠΟ56 Π]Π5Γ611Πη9- 

ῬΙΔΘ6 τγὰβ {Ππ6 Ρ]δῖη οἱὐἠἨ (ὑδβδίοιπιβ ᾿ῃ υγοϑίθυ ἢ ἀβῖὰ (566. Χομο- 

ῬΠοπ, Ποἰϊοηίοα, 1, 4, 8, ἃ! Απαθαϑδὶς 1, 1, ὃ 2). Ογγὰβ νγ85 

δ; Π15 {1π|6 ἃ γοῦί οἵἩ βονοπίθοῃ, θα πὸ τνὰβ διηθηίτοι5 ἃ ηἋ 

ῬΟΒΒΘΕΒΒΘΩ οἵ τυ κοα Δ Ρ1Πγ. ΤΠΘ ῬΟΥΘΙΒ ΘΊνΘΙ ἴο Π]ΠῚ ὙΥΟΤῸ 

ψαδί, ἃ πα Πα νγὰβ βού ΟΥ̓ΟΙ" ἸΠΔΠῪ ΟἹ 6Υ ἃ Πα Τ]Ο016 ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘα 

ΙΠ6ῃ. ἄνθη ΤΊ ΠΟΥ 65. νὰ ΤΟ πο 6 το ἃ ΒΟΥ] ηδίθ. ΡΟ51- 

(105, ποὰρ Π6 τοίδιπθα {ΠῸ βαῖγαρον οἱἠἨ (118 8η6 {Π6 ὁ0η- 

{101 οἵ {πὸ ΟὙτ θεῖς οἰὔ1ο5. οὐ {Π6 οοδδί, γΠ1Ὸ0 Ὑγ6γ6 5{1]] τ] 6 1 

{Π6 Ῥονγοῦ οἵ Ῥϑιβῖα. ΘΘΡΙΝ ᾿πορϑηβθα δ΄ ὈΘΙηρ' ΒΡ] θα 

Ὀν ἃ 1Π6 16 ον, ΤΊΒΒΔΡ ΠΟΙ ΟΣ. ὈΘοδτηθ. {πὸ ὈΙΓ[61 Θπθιὴν οἵ 

Ονστιβ, 8πΠ6 γΠπθη {πὸ Ἰαςίοι νγὰϑ Βα ΠΟ Π66] τὸ ΒΑΡΌν]Οη οἡ 1Π6 

ΟΘΟΔΒΙΟΙ οἵ ΠῚ5. ΓΥ ΠοΥ ᾽5 Ἰαϑύ ΠΠΠ|ποθα (404) πα ΤΟππα 10 ν1586 ἴο 

ἰαῖκα ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΥ 65. νυ] Ππι, ΟΠΓΘΗΒΙΌΙΥ ἃ5. ΠῚ5 [το πα ([, 1, 

ὃ 2), Ῥαΐ νγγὲ ΠΥ γ0611] Ῥ6ΙΊΘνο {πᾶ {πὸ τ6 8] ουοθ πη τνὰϑ {πᾶΐ 

Π6 414 ποῖ ἄδτο ἰθᾶνο 50 Πα ΠΡΌΤΟΤΙΒ ἃ ἴο6. ΘΠ] 6] ΠΠΠη. 

ΟΥΤτΙΒ. νγὰ5 {Π6 γΟ ΡῈ 500 ({ΠπῸὸ ΤὩΠ1]Κ ννὰβ ἰαυρο, θα νγθ 

ΔΘ. ΘΟΠ ΘΟ ΠΘ6 ΤΠΘΤΟΪΥ ὙΠ ἘΠῸ ὑννοὸ ὈγοίΠουβ, γττιβ πα Αὐϊὰ- 

ΧΘΟΙΧΟΒ), θα νγὰβ ποί ψιποῦΐ στοιπβ [Ὁ ΠορΙηρ {πΠᾶῦ ΠΘ 
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νοι] ΡῈ ἀοδισηδίοθα ΠΝ. ΤΥ ΠΟΥ 5. ΒΙΙΘΟΟΒΒΟΥ. ΑΥὙΤΆΧΟΥΧΟΝ Πα 

ῬθΘῃ ΟῚ Ροίουο Τλαγῖ5. Ῥούδτηθ ἰπηρ, ἃπα ΟΥὙΤῚΙΒ. ννὰϑ {Πὸ 

οΙἀθδύ βὸπ “ῬΟΥῚ ἴῃ {ΠῸ ΡῈ 0]6.᾽ ΜΟοΥθονου, π6 οοπ]α οοπηΐ 

ἼΡΟΙ {πὸ Βαρροῦῦ οὐ {πὸ 411- ρουνου ἢ] ααιθθη πιοίπου, ῬΑΥ ΒΔ 115, 

50 5ΒΙΤΟΠρ' νὰ Ονττϑ᾽ ὈΘΠ6Υ {π΄ Π6 σγοσ]α βισοθοα ΠῚ5 ἔδίποῦ 

{πᾶ πὸ πα ἃἰγοδαν ἀϑϑαμηθα {π6 αὐπ{π66 οἵ τον α]ίν, ἃπα πὰ 

ΘΥ̓Θῃ, γγ ἃ16 [0], ρᾳΐ ἴο θα ὑνο οἵ ΠῚ5. οὐ ΠΙΒὺ ΘΟΤΙΒΙΠΒ, 

ὙΠῸ Πα “αγοα ἰὸ οοηο οίουθ μη π]ςΠποὰΐ ἀββα]ηρ {ΠῸ 

Ῥοβίπνο ΠΙΟΠ οὐ! ποίίο ῬΤΘΒΟΥΙ ΘΑ ΤῸ1 {Ππο86. Θοτηϊηρ' Ἰηἴο {Π|Ὸ 

ῬΤΌΒΘΠΘΟ οἱ {πὸ Κιηρ. 
20. ΑΚΤΑΧΕΕΧΕΒ ΠΠ (ΔΙΝΕΜΟΝῚ.---ΟΥΤΒ. οδτη6 ἋΡ ἴο ΒΑΡΥ- 

Ἰοη αὖ ΠῚ5 δ ΠΥ 5. 5] ΠἼΟΠ5 αἰτοη θα Ὀν ἃ βίσοηρ θοαν-σπαγα 

οἵ σοῖς (τοορ5, θαΐ ἀοϑριΐθ {πὸ βαρροῦῖ οὗ Ῥδυνβαῖβ πο [1164 

1η ΠΝ ΔΗ ΙΓΊΟΙΙ5. ΡΤ ΡΟΒο. ΑΥ̓ΤΆΧΘΥΧΘΟΒ νγὰ5 ΠΕΠ]ΘΩ] Ὁν ΠΥ 1Π5 

5. ΠῚΒ ΒΠΟΟΘΒΒΟΥ. [ηγαροα αὖ {Π15 αἸΒΔΡΡΟΙΓππθηΐ 1{ πᾶν γγ0]] 

ΡῈ {{π|6, ἃ5. νγὰβ. ΟΠ νοα 1ῃ δηςαπιν, {παῦ ντῖιβ βοιιρηΐ τὸ 

ἸΠΠΠ16ΟΥ ΠΝ. ὈΙΟΐΠΟΙ ἃ {Ππ6 {πη6 οἱ ΠῚΒ ΘΟΥΟΠδΙΊΟη. ΟΠ 

ἉἀθοΙατ θα {πᾶ ἃ ῬυΙοϑὲ πμαυροα Ονστβ ἢ Τηςοπ]ηρ' ἴο ΠΙ6 6 

ΙΒ] 1τῃ {π6 ΤΟ Ρ016 αὖ Ῥαβαυσδᾶδθ ἃπα Τηπγ 67 {Π6 Κιηρ' 

ὙΠ6η 6 οδιηθ {πΠ|{ΠῸ0}, ἃ5. οπβίομι σοι 66, τὸ Ῥαΐ οἡ {ΠῸ 

ΤῸΡ6 οὗ γε {π6 ατθαῦ; πα οὔπμουβ ψϑηῦ 50 ἴδ ἃ5 ἴο 58. 

{πᾶ Ονγὰβ νὰ δον ἔοππα ΠΥ Κιηρ' ἴῃ {Π6 [θη}0]6 (80 

Ῥ]Ιαΐατο, το οἾνοθ ΟΠ νΟΥΒΙΟη5). ΟΥΠΘΥΒ, ἃ5. ΧΟΠΟΡΠΟΗ, 

ΤΡ {Ππ086 ΟΠΑΥΡῸΣ ἃ5. ΠΙΔΠΙΟΙΟΙΙΒ. 5] ΠΠΟΥΒ. πἰίουοα Ὀν 

ΓΊΒΒΑΡ ΠΟΥ ΘΒ, ὙΠῸ Βοιρη {Ππ|5 το ἀνοηρὸ ΠΙΠΠ561} οἢ ΠΝ Τῖνα]. 

Ι ΔΠΥ ὁδδο, (ὐὑν τῖι5. νὰ 561Ζ606 ἃη νου] πᾶν Ὀθοη ρΡαΐ [το 

ἀοαῖ πα 10 πού Ῥθοη ἴοι {πὸ Ἰπςουθαβίοι οὐ αν νβαί5. 550 

Βοοα ΓΘ α ΠΝ ΤΌ] Θᾶ56, ἃπα βοηΐ Πῖτη θδοὶς 1 βαϊοῖν τὸ ΠῚ5 ΡΤον- 

ἴπ06 (1, 1, ὃ 8; [16 5Βίουυ 15 8180 ρου βαθοὶν ἰο]α ὉΥ 

Ρ]αΐδγ ἢ). 

ΠΘΟΡΙν ὩΠρΡΟΤΘα αὖ {πὸ θα Πρ οὐ Πῖ5 ΠΟΡ 5 πα αὖ {πὸ 1π6]ρ- 

αἰΐν ραΐ προῖ Πἶτη, Οὑνσῖιβ Το βοϊνοα τὸ πυτοϑῦ {πὸ ΤΠ}ΌΠ 6. ΤἔΡΌΤῚ 

Πἰρ Ῥγοίπου Ὁ ἴογοθ, ἃπα βἰγαιρηίνναν βδοὺ ἀροῦΐῦ πιὰ ΚΙ ηρ' 

ῬΥΘΡΑΡ Δ ]ΟΠ5. 

260. ΤῊΒ ΒΙΤΌΑΤΙΟΝ ΑΝ ΤῊΒ ΠΈΒΟΚΟΕΞ ΟΕ ΟὙΕῦϑ.---ἰἢ 

ΡΙ ΠΗ ηρ᾽ [0 ΟΑΥῚν οὐ ΠΝ ρα Ροδο νσῖιβ Πα οονίαϊη δάνδη- 

ἰὰρο5. ΠΡΟΙ Υ Π1Ὸ} πὸ ὁοι 1 ΤῸ]ν. [ἢ {πὸ Πυδὲ Ἰηδίαποθ πο δὰ 



1ηἰγοαπιοίϊοΉ, χ αν 

δι ἉΓΌΠΡ' 4110 10 ΠῚΒ ΠΟΙ ΠΟΙ, ΠΟΒ6 ᾿ΠΗποθηθο ἂὖ οοατύ τγὰ85 Ππη- 

ΤΠΘΉη56, ἃ Πα ὙΠΟΒΘ ΒΙΤΟΠΡ' ἸΠΠΡΘΙΊΟῸΒ Πϑύπιθ, ἂὖ οπ06 ν᾽ Πα ]οῦνο 

ΔΠ6 ΠΠΒΟΙ ΡΤ ]ΟΙ5, σου] βίορ ἂὖὺ πούπιπρ' ἴῃ βθοκίηρ' ἴο ἔπ1- 

{Π| 01 ΠΟΙ θπαθ. ἄρδὶη ΟΥὐγὰβ Πα οοΙηθ ἰὼ 566 {Π6 τη κοα 

ΒΕ ΡΟΘΙΊΟΥΙΪΥ οἵ ΟὙΘΕΙΚ ονοῦ ῬΘΥΒΙΔΠ {ΤΌΟΡ5, 8 Π6 νγὰβ ἴῃ ἃ ῬΟΒΙ- 

ΟΠ ἴο ΒΘΟῸΤΘ. 5110} {ΠῸΟΡ5 ἴῸ} ΠΙπη56 1, Ἠδθδ αἀοίουιηπηθα ἴο 

581 ΟΟΠΕ1Ὸ] ΟΥ̓ {πΠ6 ΟὙὝΘΟΙΚ ΟἸΠΠ165 οὐἩ Τομϊὰᾶ, ἃπα ἴο {Π15 6πα 

Τη8 46. ΟΡΘἢ γγ81 ΟἹ ΤΊΒΒΒΌ ΠΟΙ ΠΘ5. ΑΒ ἃ ΤΌ ΒΕ Π0 811 {Π6 86. ΟἸΤ165 

ΘΔ 116 ΟΥ̓́Θ’ ἴο Π15 5166 βᾶνθ δΠΠ|δέτιβ, 1 ΠΟ ΤΊΒΒΔΡΠΘΥΠ65 Π86 

8. ΒίΤΟΠΡ' οαϑι1]6 ἃ πα ἃ ΚΡ ΥΤΒΟη. ΔΙοΥθονοῦ, {πὸ βίαίο οἵ αὐθθοθ 

αὖ {Π15 {Ππὴη6 νγὰϑ ἃ αἸδιποὺ δανδηΐίαρο ἴὸ Οὐτπβ. [Ὁ νγὰβ 1 {Π68 

ῬΘΙΙΟΩ πη] 6] ίθν [Ὁ] ΟΡ ΠΡΟΠ {ΠπΠ6 ον ΥΓΠΤΟΥ οἵ Αἰπ6η5 

Ὀν ὥραυνίαᾶ. ΤΠ Ἰαΐίοι. βίαϊθ οὐαὶ Ποῖ πὰ] ϑοοοαθ ἸΔΥΡῸΙΥ 

ἴο {Π6 814 [πΡΠ]5Π6α Ὁν Οὐταβ, ἃπα Ππ6 οοπ]α ΤἸΡΉ ΤΠ ἸΟΟΙΚ ἴο 

ΠΟΙ ΤῸ Βιρροῦῦ ἴῃ ΠῚ ππαουίακιηρ. ΕἼΠΑΙΠ]Υ, 11 5Ποα]α Ρ6 

ποίθα {πᾶ γν611] θαθρροα ἃπα νγ611 αἸΒοΙ ΡΠ] η6α {ΤῸΟΡ5. οοσ]α 

ΠΟΥ͂ ΤΘΘ ΟΠ θ6 Πα ΤῸΓ ΠΙΤ 6, 8Π6α {πα΄ ΟΥ̓́Τ 5. νγὰ5 10 ἃ ῬΟΒΙ ΠΟΙ 

ἴο ΘΟ Ὸ16 {Π6 1, Πᾶν]ηρ' ΔΙ ΤΟ Δ ΟῪ Θοτη6 πο οοπίδοί τ} {Π6Π| 

Δα] ΠανΙΠΡ ῸΠ [ῸΥ ΠΙΠΉ56]Γ ἃ ΠΔΠῚ6 ἃ5 ἃ ΠΠΌΘΥ ἃ] ῬΑ ΙΔ ΒΓ6Ι. 

21. Ουὐεὺῦβ ΜΌΤΕΕΒ ΤΈΟΟΡΞ.--ΠῚΒ νγᾶ] ἢ ΤΊΒΒΔΌΠΘΥΠΘΒ 

τη8 6 1 Θᾶ5Ὺὺ ἴῸΓ Οὑτιβ ἴο πηβίου" ἃ ΘΟΠΒΙ ΘΓ Ό]6 ΡΟαγΥ οἵ 

ΤΥΌΟΡ5 Ιου ΔΥΟΤΙΒΙΠΡ' Β.ΒΌΙΟΙΟΙΙ ἃ 5. ἴο ΠῚΒ ΠΠΓΘΥΊΟΙ ῬΌΤΡΟΒΘ. 

ἨδΘ δα βίθρα ἴο ΜηΠδίι5. ἃπΠα βἰγοπρΊ ΠοηΘα {Π6 ΘὩΥΤΊΒΟΠΒ 1ἢ 

{πὸ νᾶγ]οτ5 [ΟΠ]8ΔΠ ΟἸΤΙΘΒ ; ἃπα {ΠπῸ ΚΙΠρ' τνὰβϑ Ὀ]Θα566, γαΥΠοΥ 

{π8π ΟΠ οι 56, αὖ {πὸ πόσο {πᾶ ΠΝ ΤἼνἃ] ννὰϑ {Πτ|5 Ὑγ 8 5.1Πρ' 

ΠῚΒ ΤΟΒΟΌΤΟΘΒ, {Π6 ἸΠΟΤῸ 50 ὃἃ5. ΟὝὙΤτ5 ΤοΟΪς Ῥ81Π5 10 Τοπηὖ [ο 

Π1πὶ {ΠπΠ6 ΡΙΌΡΟΙ {πρπΐθ ποῦ ΤΠῸΠῚ ΠῚΒ Οὐ ῬΙΌΝΙΠ66 8 Ι0Πη6, Ραΐ 

450 ἴγοιη {ΠῸ6 ΟἸΤ165. ὙΠῸ ἢ π6 πδα τἀ Κθ ΤἸ ΟΠ] ΤΊΒΒΔΌΠΘΥΤΙΟΚ 

τ πὸ 
Τὴ {Π15 νὰν {π6 ππΟΙΘτ5. Οἵ ἃ βίγσομρ τοῖς [ΌΤῸΘ νγὰ5 1η118- 

ἰογθα, ας νττβ ννὰβ ποὺ ὈΠΠπα ἴο {πὸ τπιᾶρηϊπαο οἵ {π6 [δ 51 

Ῥοίουθ Π]π, ἃπα αἸα πο βίορ ποθ. δ {ἀγπΙ5η6α Γπηα5 10 

ΟἸΘαΤΟΠα5 (ὃ 98), ψΠῸὺ οοΟΠ]Θοῖθα πα τηδὶηΐαιπηθα ἃ Β.ΤῸΠ5 

ὉΥΤΗΥ ἴῃ {Π6 ΟἸΙΘΥΒΟΠΌβι5; 0 ΑΥΊΒΈΡΡΙΙΒ, γγηο ννὰ5 ΒΘ] σ᾽ 

ἴο ΠοΙα [5 φυσι Πα] ἀραϊηδί τῖνα]α ἴῃ ΠΏΉΘΕΒΑΙΥ ; ἃ Π6 βοηΐ νον 

ἴο Οἴου ΟὙθοῖκ οἰἴἤοουα το οΟμη6. Ὡ ΠΩ͂ [Κ6 ΒουνΊοο ΠΠ6ΘΙ Π]ΠῈ, 

ΔΙΠΘΡΊΠΡ' ἃ 5. ΠΡ ΓΘΆΒΟΠ ΠῚΒ νγ81 ἀραϊηδί ΤΊΒΒΑ ΠΟΘΙ Π65. 8 ΠΩ. ἔαΓ- 
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{ΠῸ}, ἃ ἀθδῖνο [0 ΡΠ ΐβ {πὸ ῬΊΒΙ αἸᾶπΠ5, ἃ πασᾶν {106 οὗ πποπη- 

[Δ] ΏΘΘΥ5 ΠΠνῚηρ 0 {Π6 5οα τ} οὗἩ 15 ῬΡγονίησθ, ἴον {ΠπΠ6ὶν ἀορυοᾶδᾶ- 

ΤἸΟῚ5. ΘΟΙΠ 64. ἢ ΠῚ (ΟΥ ΤΟΥ. ΕἸ ΠΟΙΊΟΤΘ, Π6 οπηἰουρᾶ 

ἰηΐο ΠΟΡΌ ΓΙ Π]ΟΠ5 Υ]Π ϑραγία, ἴο ΜΒ] Οἢ κἰαίθ πὸ πᾶ τοπάργρα 

ΒΈΘΙ ΒΙΡ ἃ] ΒΟΥ ΊΟΘ 1η {ΠῸ6 Ἰαςίου γα] 5 οὐ {πΠ6 ῬοΘΙΟρΡοπμθβίδη 

γᾶ ; 8Π6] ΔΙ ΓΠΟτΡ}. Ἰοατἢ 0 Θμΐθι ΟΡΘΗΪν ἸΡΟῸῚ γὰ ΜΊΓΠ [Π6 

ατνραΐ Κιηρ {πὸ σονθυμιηθηΐ δἀοοραρα ἴο Π15 τοαποβί, δὲ 1θαβὲ 

ἴο {Π6 οχίθηϊ οἵ βθηᾷίπο ἃ ἤθος ψ]Γ βονθη Παπαγ θα ΠΟΡ 68 

ἘΠ6ΘῚ ΟΠ ἼΒΟΡ τ ἴο {ΠῸ οοαδί οὗ ΟἼΠοΙα, μου {πον 7ΟἸπρα 

{Π6 ΔΊΣ οὗ ΟΥΤΤΙΒ Οἢ 115 ΠΡ νΓα ΤηᾶγῸ ἢ. ΟὝΤτ5. ΠΙ π]561} Πδα, 

οὗ ΘΟΊ156, 1ἢ ΠῚ5 Οἰἤο18] σα ρον ΘοΟπίτΟ] οὗὨ {Π|6 ΠΡ ΡΘΥΪΔ] ἰΓΟῸΡ5 

ἴῃ Ὑοϑίθ ἢ Αβια; ας ὁ {Ππ656, ἃ5. {Π6 5646] ρτονθα, {{{16 

ΤΌ ΠΈΠ66 Θοπ]α ΡῈ Ρ]δοβα. 

28. ΤῊΕ ΑΕΜΥ ΟΕ Ὑκῦϑ.---ἢ {Π6 ἈΡΟν6- ΘΗ ]ΟΠΟΩ͂ τὰν 5 

Οστῖβ σαίμουθα τοροίπου ἃ Ροᾶν οἵ Δρργοχιμαίοιν {πϊσίθθῃ 

{πουβαη α νν611- {γα ]πΠ6 6] {ΠΓΟΟΡ5 Ὀν {ΠῸ {Ππη6 Π6 νὰβ τοδαν ἴο βοΐ 

οαΐ. ΤΠθδβο ὑπο θ ἀσᾶγ ἔγοιη 811] ραγτίβ οὗ {η6 αὐθοκ νου], 

Ῥαΐ ΘΘΡΘΟΙ ΠΝ ἔΤοΙη οοηΓ ἃ] ἃ πα] ΠΟΥ ΠΟΥ ῬΘΙΟΡΟΠΉδΒΙ5. (ΤἸΠΟ18 

{πὰ Ππ ΠᾺ 1 οΟὗἉ ΤΠ6 ὑγΠΟ]6 ὩΤΊΉν, ΧΘΠΟΡΠΟΙ {6115 τι5, ννὰβ τη8 46 ΠΡ 

ΟΥ̓ ΑΥ̓οΔαΙΔ ΠΝ ΟἹ Δοπάθδηβ, Ἴ, 2, 810). Τὴ6 Ατοδαϊδηβ 1 

ῬΑΡ ΘΙ]. ὑγο 6 ἴδ πιοι5 ἃ5. ΠσΉ Πρ Τη6, ΔΠ 6 416 οἴΐθη βἰ πο] θα 

οὗἵ ΓῸΤ ΞΡΘΟΙΔ] ᾿Π ΘΠ ΓΠΟῊ ἴΠ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 Πᾶυταῖνο. Τὴ βορᾶ- 

ΡῬαῖθ ΘΟ Ππσϑηΐβ ἹΓΠ {Π|611 ΘΟ] ΠΟ ΘΙΒ. ΤῸ ΘἼΝΘΙ ἃ5 ΓΟ]]ΟΥΒ: 

ΧΟΉΪΔ5, ἃη ΔΤοδά δ (1, 2, ὃ 9), ἢ 4000 Πορ]ἴθ5. 

Ῥγόχθητῖβ, ἃ Βοροίίδῃ (ἰδτα.), σὰ 1500. Πορ]ο5 ἃπα δ00 

ΠρΡΉ-ἀΥτη6α. 

ΞΟΡΠδοηθίτιβ, ἃη ΑΤοδαϊαη (ἰδῖα.), συ 1000 Πορ]ΐ65. 

Θοογδίοβ, ἃη ΑΘΠάθδη (δ 11.}. ἢ 500 ΠοΟΡΠ165. 

ῬΆΒΊΟΙ, ἃ ΔΙοσ τ απ (ἐδήε.), τ 500 ΠοΟρΡΠο5 ἀηα 900 ρΡο]ξαβίβ. 

ΔΙθμο, ἃ 1] θαβα] πη (1. 2, ὃ 6), τ 1000 Πορ]ἴθ5. ἃπα 00 

ΡΟ] αβίϑ. 

ΟἸΘΑΤ Ομ 5, ἃ Πιδοραδθηηοηδη (1, 2, ὃ 9), ψ] ἢ 1000 Βορ]ἴ65. 

800 ΡῬο!ταβίβ, 200 μθονιηθη, ἃ πα 40 ΠΟΥΒΘ6. 

ΌΒΙ5, ἃ νσαοιιβα (ἰδιε!.), νυ 900. Βορ]]ἴ65. 

ΑρΊὰβ (3), ἃ Αγοδαϊαη (ἰδια.), σι 1000 Πορ] 65. 

Ἔ Ξρο {πὸ ποῖο οἡ 1, 2, 56. 
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ΟἸΙΤΊΒΟΡ 5, ἃ Πιϑοθα θη δη (1, 4, ὃ 5), σι Τ00 ΒΟΡΙΠΐΘ65. 

ΤΉΘΥΘ 15 450 τηϑηίϊομ οἱ {πὸ τοορ5 ΥΠ1Ὸ ἢ Πα θΘΘη Ὀοβῖθρ- 

πο Μηιδίαβ (1, 2, ὃ 2); [8886 τηδ, ΟἹ ΠΥ ποῖ, πᾶνθ ὈΘΘῃ 

1πηΠ0] πα θα τη {ποβθ ὑτοιρης ἢν ΓΔΒΙΟῚ ἃπ ϑοογδίθβ, Οὐ ὉΚν 

ΧΘΗΙ85, Β1Π06 ἢ6 νγὰβ 1 ΘΌΠΟΙ ἃ] ΘΟ] Δ η] οἵ νττιβ᾽ ΘΆΤΥΊΒΟΝ 

ΤΠ ΌΟΡ5 ; ἃ πα 50] τν6 ἃ16 το]α οἵ 400 ἀοβουίθυβ ἴποτη {ΠῸ ΚΙΠΡ 5 

ραν (Ἱ, Ἔ, ὃ 3). , 

ΤΠ ΤΠ] ΘΥ ΟἵὁἨ ΥΓΌΟΡ5 15 ΘΊνΘη 1η 1, 2, ὃ 9, εἴτουν {Π6 γονιοῦ 

αὖ Οθ]θηδθ, 85 11.000 ΠοΟΡ]Ι65. ἃπα “ἀθροὰΐ 2000 ρεο]ζαβίϑ. 

Θα θδθαπαπΐ ἰοὸ {Π15 {πῸ 700 ΠΟρΡ] 65 τπιπον ΟΠ ἼΒΟΡ τα ΠΟΙ] πο 

{Π6 ΔΥΊΩΥ ; γοϑί 1η 1, 7, ὃ 10, [πΠ6 πη 061" 15 ΟΊνΘη ἃ5 10,400 Πορ- 

πο ἃπα 2500 ρο]ίαβίβ. δία ἤᾶνθ ΠῸ 1ηθ8 5 οἵἨ ΘΧρ] ΔΙ η]ηρ' 

{η6 ΟἸΙΒΟΥΘΡΆΠΟΥ. 

ΤῊΘ Πρᾶνν- Δ} 166] ΞΟ] ΠΟΥ (ὁπλίτης : 5606 {Π6 [πΠῸΠ  ]501666) νγὰ5 

ΘααΡΡοα σι ΠοΙμηθί (κράνος), οα1 885 (θώραξ, οἵ σπολάς), 

5Π1614 (ἀσπίς), ἃπα φ,θανοα (κνημῖδες), ἃ πα ΟΔΥΤ]Θα ἃ 5ΡΘΔΙ 

(δόρυ) ἃ Πα ἃ 5ποτΐ, βίσδιρΐ, ἀοτ10]6- Θά σθα βυγοσα (ξίφος). ΤΠΘ 

ΠΡΉ-ὩΥΠ6 6 {ΠΌΟΡ5. ΘΠ ΡΥ ΘΘα (1) ρο]ζαβίβ. (πελτασταί), ὙΠῸ 

ΘΔΥΤΙΘα ἃ ἰαγροῖ (πέλτη) ἃ πα 5ρθᾶγβ; (2) 78 νγ611Π- ΤΠ ΓΟΥΤΟΥ 5 

(ἀκοντισταί), ὙΥ ΠΟ ΘΑΥΤ ΘΕ 7Δ γ 611Π5 ἃ ]ΟῸΠ6 ἢ (3) Βοντηθη (τοξόται), 

ΠΟΒΘ ΘΟαΠΙΡΙΙθπΐ οομβιβίθα. οἵ {πὸ ον (τόξον), ΟΠΙΥΘΡ 

(φαρέτρα), 85) 4 ΔΙΤΟΥΒ (τοξεύματα, ΟΥ̓ οἰστοί) - 8ἃΠ6] 5]1ΠΡῸΓΒ 

(σφενδονῆται), ὙΠῸ ΘΔΥΤΙΘΕΩ ΤΠ6 16]. {ΠῸ11 5]1πηρ5 (σφενδόναι) ἃπα 

ΒΙΟΤΙΘΚ ΟΥ᾽ 51π05 [Ὁ Πα Πρ. Νὼὸ ἴοτοθ οἵ ΒΠΠΡΌΥΕ τνᾶ5, ΠΟΥΥΘΥΘΙ, 

ΟΥ̓ΘΔΉ]ΖΘΟ ὉΠ|1] απ Πηρ᾽ {π6 τοίγοαϊ (111, 5, ὃδ᾽ 166. 

ΤῊΘ ΔΙ γγβδ γἱΡπ8}}ν σπου ἄνα ν. ΟἸΘαγοἢ 5 

Ῥγοιρηῦ τι Ππππὴ ἴουίν ΤἬΤδοΙ. ΠΟΥΒΘΙΘη, θα {ποθ α6- 

Βουίθα (11, 2, δ 7) ἃἴζου. {π6 Ῥα{{16.0. Τλυνησ {πΠ6 γοίγοαῦ ἃ 

5118}} ΠΟΥ οἵ ΠΟΥ͂ΒΒ νγὰβ ΟΥ̓ΘΘΗΙΖοα (111, 8, δὃ8 19.)}. ΠΟ 

ΤΟ πο θα ΡΟΟΘ ΒΘΥΨΊΟΘΘ. 

Ναίαν αν, ῬοΙηρ᾽ ΘΟΙΠΡΟΒΘα οἵ οοπτπροηΐβ ΠΠῸΘΙ βορᾶυδίθ 

ΘΟΙΠΠ8 615, {Π6 ΔΥΊΩΥ τὰ πού 5 ΓἸΟΌ]ν ππ]ῆθα. ᾿παᾶθρα 95. 0.6 

ΟΟΟΕΒΙΟη (1, ὅ, δὲ 196.ὺ τπ6 αἸνιβίοθβ οὗἨ ΟἸδϑαγομι5 ἃπα οἵ 

ΔΙΘπΟΠ δ]τηοϑί οᾶπη6 ἴοὸ οὐἰ- ἃ ης-οὐὐ ΠΟΉ Πρ, ἃ πα 1ῃ ΘΘΠΘΙΔ] 

ἢ ἘῸΤ ᾿Ἰπβοττηδέϊοι 85 το {π6 δποϊθπὶὺ δυο ]ῖη πᾷ {πὸ πιϑίποᾶ οἵ Βυτ1]- 
ἵπρ 1 τι ἃ ὑποπρ (ἀγκύλη), 5606 αΔταϊπου, αἵτε Αἰπίοιῖος ϑρογτίβ απα 
δ εδίύυαϊδ, Ῥ». 998:., σι {π6 οαΐβ θη ΡΡ. 3541 ἃμᾶ 344. 
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ΘΔ ἢ ΘΟΠ Δ Π 461 Τρ 66] ΠΙΠΠ56] ἃ5. 1π Ἰᾶ ΡῸ ΤΠ Έ 5.0 1Πη66- 

Ροπαθηί. ΑΙ] {πὸ πο Ὲ 5 ΡΙΚιηρ, ΠΟΥΡΘΥΘΙ, 15. {πὸ ππὶῖν ἃπα 

ΘΟΟΘΩα αἸΒΟΙΡ]Π ηΘ τ Π]0}} Ὸ 16 τ] 1} ἀπσ]πρ {πὸ γοίρραΐ, αἵ 

Ιραϑί ἀρ ἴο {πΠ6 {ἰπ|0ὸ2 6 βα ον βθοιηθα ἀβϑαγοά, ΤΠθη 

θΙΟΚουπο5. ἃ Π] τηπιίπα] “Ἰδέ δὲ 5Ποννθα {Πποηηβοῖνοβ, ἃ Π4 τὰκ 

{ΠῸ 5ἴουν [014 1ῃ {πῸ Ἰαϑύ τὸ ῬΟΟΚΒ οἵ {πὸ παθαϑῖδ, ἴῃ Ρ81- 

{ΠΟ Ὰ]Υ, ὁπ6 οἱ ρον 768] οι 5165, οἱ ϑύ6 16, ἃ πα ΙΒ ΠΟΙ. 

ΓΘ τηθη, ἢ {Π6 Θχοθρίϊοη οἵ {ΠπῸ [μΔοραἀδοιη 18 ΘΟΠΓ1Π- 

σρηΐ πη616 7 ΟἸΘΕΥ ΟΠ 5, γ 6 Ρ8]α ἢν Ονταβ. ΤῆΘ ταΐθ νγὰβ δ 

Πυδὺ ἃ 4716 Ῥ6Ι ΠΟΠΤΠῚ Ῥ6Ι πᾶ, ας ἴον {π6 τηπτ]ην δἵ 

ΤΆΥΘι5 {Π15 ννὰβ ΠΟΥ ΘδΒΘα ἴο ἃ α8716 ἃπα ἃ Π8]} (1, 8, ὃ 21). 

ΓΠ5. νὰ ΠΡΌΘΙ Ὁ] {πθαςηθηΐ, ΘΡΡΘΟΙΔ ΠΥ ἃ5. Π6. ῬΙΟΙηΙβοα {Π6Πὶ 

ῬᾺΥ ἢ {π|}] πη 1] Π6 5ῃοι ]α ὈΥ]ηρ' {Ππ6 πη δὶς το Τοπῖᾶ. ΟΥαϊ- 

ὨΔΥῚΥ ΤΠΘΙΟΘΠΔ 1165. ΟῚ ΟἸΒΟΠ ΘΟ ΥΠΘΠΘν ΘΙ {Π611 ΘΙΏΡΙΟΥΘΥ 

Πα] πὸ ΤΥ Πο πθρα οἵ {Π611} ΒΟΥ ΊΟ65, 8Πα σου Ἰος ἴοὸ ἤπα 

{Π61} ἋΣ ΠΟΠῚΘ ἃ5. οϑύ {πον οου]Ἱα. ΜΟΤΘον οι, ΟΥΤ5. ῬΤΌΠΙ- 

1564. ΠΡΘΥ ἃ] Ομ ΠῊ165 το {Π6 Τη6 0 ἴῃ {πῸ ουνοηΐ οἵ ΠῚΒ ΒΘ ΟΘ585 

(1, 4, 813.1, 1, 81). ΑἜ οαρίδϊ!η τϑοοῖνθα 06 ἃ5 Π]ΟΉ, ἃ 

ΘΘΠΘΡᾺ] [ΟΠ] {ΠΠΠῸ5 ἃ 5. ΠΠΠΠΟΠ, ἃ5. ἃ ὈΓΙνδίθ. 

ΤΊ ΟΥΘ νγὰβ ΠῸ ὙΟΡῚ]81' ΘΟΠΊ 55 18. ΤΠ6 ΒΟ] α]Θ᾽ 5. ῬΤΟοαΤ 

ΒΠΡΡΠΘ5 ΤΡῸΠῚ ἃ τη κοί (ἀγορά) 56΄ ΠΡ 1 {Π6 ἃΥην. ΤΠ15 νγὰβ 

1π [πΠ6 ῬΑ 18 οοηςΠπροηΐ (1, 9, ὃ 14), ἃ Πα νγὰβ τη] πη πθα 

Ὀν οΥὐἱθηΐα]β, ον ἢν Τυναϊδηβ. ΤΉΘ56 ϑας 16 15. ΔΟΟΟΙΡ  Π]Θα 

{ΠῸ ΔΙΊΉΥ ὙΠ ὑνᾶΡΌΠ 5. ἃ Π6 ῬδΟΪτ- Δ Π]1η 815 ὈΘΑΥ Πρ ΒΌΡΡΠ165 οἵ 

ἤσουν ἃ Π6 π]η6, ἃπα 6 το Δα ἴο {π656 {Π6 τνὩΡΌΠΒ5. ἰδ 6 

γΥἱΓΠ ἘΠπῸ ὁδτηρ ΘαπΙριποπΐ ἃπα {ΠῸ 50] αἸου β΄ Ρασσᾶρο, ἃ πα {Π6 

Βοος οἵ ΠαΠΡΟΥΒ-Ο 8Π6] ΘΔ} - Ὁ] ον υθ, Ροΐῃ τηθη πᾶ 

ΟΠΊΘΗ, 1 Μ0}11 θ6 5θ6θὴ {π΄ {π6 {γᾶ ]1η νγὰβ οἵ σομΒΙ Θ᾽ Ὀ]6 51Ζ6 

Δ Πα ἃ φσγοαῦ ΠΙπανᾶπΠοΘ ἰ0Ὸ ΤὩΡΙα ῬΥΌΡΥΘ55. ΟἹ {πὸ τοίγοθαΐ, 

αἴΐονῦ {πὸ Ῥρυβιᾶπ5. Πα {Υοα ΠΟ ΌΌΒΙν ὈΙΌΚΘη {πῸ {τπόθ, 16 

Οὐθοκα Ρασ θα {πῸ61}" ρηΐβ. ἃ πα Βα ρουἤποιβ μθασραρο, ἃπα σοί 

ΒΈΡΡΠ1Ο5. ἃ5. Ροϑύ {πον οοα]α Ὀν Ρ1Π]ΔΡῸ. 

ΓΘ ΔΙῚΝ ΤΠ] ΟΠΘα ἃ5. ἃ Τ]6 1ἢ ΘΟ], ἃ Πα οὐγηρ' ἴο {Π6 

Ῥαρσσαᾶρο ἐγ ᾶ]η {Π6 Π1πῸ τητιϑὲ πᾶν θθθη οἵ ρυθαΐ Ἰθποῖῃ. ΤΣ ]ηρ' 

{πὸ γοίσθας {π6 ΠΟΙ]ονν Βα 8 16 νγὰβ δὖ ἤυβὺ δαορίθα ἃ5 {Π6 υγιβοϑί 

ἐουτηδίϊομ, Ῥαΐ 1 τντὰ5 Του πα ἴο θ6 ᾿ρΥ δοίοα }16. Τῆι Ῥαί]6 

116 τῦὰϑ ΟΥ̓ ΠΥ ῚΪν ἀγα ΠΡ οἰσηΐ ἄθορ, μας ΟΣ ἃ Πα ῦθα Οἢ 
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ΤΟΠΡῚ ΟΥἹ᾽ ΓΤ ΘΟΊ]81 ΘΓ ΟΠΠΟα {Π6 ΘΟΙΏΡΘΠ165 τηϊρηΐ θ6 ΔΥΡΔΠΡοα 

1 ΘΟΙΠΠΠ, ὙΥ1ΓΠ ΟΡΘΠ 5Ρ8005 Ὀοίνθθῃ {π6 οοἰ πη (ΙΝ, ὃ, 

δ8 ΤΟΠ.). ΤῊ πη] οἵ ΟΥ̓ΡᾺ ΠΙΖα.]0η νὰ {Π6 Θπουηοΐν (ἐνωμοτία), 

ΟΥ̓ ΟΟΙΠΡΔΙν οἵ ὑνϑηΐν-ἴου" Τη6η ὙὙἼΓΠ {61} ΘΟΙΏΠΊΘΔΠΑΘΥ 

(ἐνωμόταρχος) ; ἴοι!" οἵ {π686 πηϑ6 ΠΡ {Π6 λόχος, ἈΠΑ͂ΘΙ 60Π1- 
Τη8 6 οὗ ἃ οδρίδιη (λοχαγός). ΕδΔΟἢ πη1Ὁ τγὰ5 αὙ11Π16 64 50 {παῖ 
{Π6 5810 ἔγοιη ΘΟΙ πη [0 [1π6 οἵὗἩἨ Ὀαζ1|6 ἃπα νθθ γϑῦβᾶ νγὰβ 

αἰζοπαρθα ἢ ΠΟ ΘΟΠΓΠΒΙΟΠ, ἃπα {Π6 ΓΘ 81 ΤΠ6Π 1ἢ 6860} Π]|6 

ὙΟΙῈ {Υ81Π66 το δοΐ ἃ5 Ιϑϑ ουβ, Π6 ἐπ6 οὐαοι, ““ΑΡοαὰὲ δος, 

γγὰ5 σίνεη (ΙΝ, 8, 8826 δπᾶα 29). 

ΟΥ̓ {π6 οΥρδῃηϊζαίιοη οὗ {π6 ῬΔΥθΑΥ8 1 ἃν οἵ Οντιβ ΠΠ{{1Ὸ 

68 6 5816, 8η4 1 ΡΙᾶν 5 ΠΟ ρᾶυΐ οἵ ΡΟ 8 Π06 1Π ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 5 

ΠΥ δῖνο. Τί Πα ΓΘ 6, ΔΟοΟΤαΙηρ' ἰο ΧΘΠΟΡΠοΙ, Τ00,000 τηθῃ 

(1, 1, 810). ΤΊ αὑτοῖς ἃπα ῬΑΥ ΑΓΔ) ΔΥΊΏ165. ΘΠΟΔΙΠΡ6α 

ΒΘρδυδίοιυ (1, 9, ὃ 14, ἃπα 11, 4, ὃ 10). 

ΑΚ ἴο {Ππ6 51Ζ6 οὗ {π6 Κιπρ 5 ΔΙΊΩν, δοοαταΐθ 1Π ΓΟΥ ΔΈΟΙ 15 

16 Κιηρ. ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 δϑπτηδίθ 15. θα 564 ΠΡΟΙ {ΠπῸ Τ ρου οἵ 

αοβουΐουβ (1, 7, 88 126.) δη6 15 ἀοα 1655 ουθδῦν οχαρρογδίθα. 

ῬΙαΐδτοη Αὐγίοα. 19 (αποίπηρ' Οἰθβιαβ, 566 ὃ 90) βοίβ {Π6 ΠΠΊΠΘΙ 

αἱ 400,000. 

29. ΤῊΞ ΑΝΑΒΑΞΙΘ, ΟΚ ΠΡ ΔΕ ΜΑΕΒΟΗ.--.αἰ {πΠ6 ποδα οἵ 

ἘΠ6 ἴΌγοο5 θηππηθγαίθα ἀθονο, ὑσῖβ βού οὐ ἔγοιη ὥζϑγα]5. ἴῃ 

ΜᾶτΟῃ, 401] Β. σὅ. ἨΙ5 οουτ86 ἰθα Π]π {πγοπρ γα 18 ἃΠα 

ῬΠΥΡΊα, {Π6 ΘΘΠΘΥ 8] ΟΠ ΘΟΙΊΟΠ ὈΘΙΠρ' ΒΟ] υυ Πδΐ βοπίῃ οἵ οαβί 

(45 ἐποιρὴ Π6 ὑοΥῈ 1πΠ6 666 τπουϊηρ ἀσδιηδί {π6 ῬΙΒΙΑΙΔΗΒ), 

τΠ1] Π6 τοδοπρα {πῸ οἷν οὗ (βίδοπαθ. Ἡρυο 6 τη866 ἃ Πα]ΐ 

οἵ {π|τν ἀν 5, 85 Β0Π16 οἵ ΠῚ5 {ΥΌΟΡ5 Πα ποῖ γού 701 π66 ΠΙΠ]. 

ΒΎΟΙΩ {Π15 Ῥοϊηῦ Π6 ἐπ π6 6 Ῥ8ῸΚ ἃπ6 ρῬγοοθθαθα τη ἃ ΠΟΙἢ- 

Ὑγοϑίθυν ἋἸΘΟΙΟη ἰοὺ (θυ η0η ΑΡΌΓδ, ΠΘΠπΟΘ. {Π6 ΘΕΒΓΘΙ Ἢ 

ΤΠ 1Ὸ τῦὰθ ἃ9815 ΤΟΒηθ6α. ΒΥ. {ΠῚ5 ΟΥΠΟΙΊΒ56. ΒΕΓ ΡΙΊΒΙ ΠΡ 

αοίοιν, Οὐττβ ϑνοιθα ρδβϑιηρ {ΠΥΟ ΠΡ ἃ τπαρροα ΘΟΙΠΤν, ἸΏ 

ὙΓΠΙΟΝ τ τηρᾷ πᾶν ρθη αΠΠΠοα] τοὺ οΟὔἕδΙ ΒῸΡΡΙΙο5. ἃπά 

ὙγΠΘΓΘ Π6 τηϊρηΐ ἤᾶνθ ΘΠ “6] αν θα θῪ ΟρΡΡοβιίϊοι οα {πὸ ρᾶτί 

ΟΥ [Π6 νϑΥῪ πο Π ΔΙ ΠΟΘΙ. ἀσδΙηϑ᾽ ΠΟΙ ΠῚΒ ΘΑΡΘΟΠΠΟΠ τγὰ5 

ΟΒΥΘΠΒΙΌΙν αἰγροίθα. Αἵ {ΠῸ βᾶπηθ {π|6 {πΠ6 Παρ 1ῃ αἸτού- 

{οη νοι] ποῖ οἵ ποοθϑϑιν ἰθης [0 ὩΤΟΊΒΘ ΒΠΒΡΙΟΙΟΠ ἃ5 0 ΠῚ 

αΠΠπηαΐθ ΡῸΔ]. 



ΧΧΥΠΠ 1 ηπεἰγοαιιοίϊον 

ΘΟ. ΘΟΠ Δ 61 τορα 66 ΠΙΠΠΒ6]  ἃ5. 1 ᾿ ΡῸ ΤηΘάϑι "0 1ΠηΠ66- 

Ροηπθπί. ΑἸΙ {πὸ τὰν ΒΡ Κρ, Πούγονθυ, 15. {πὸ πΠῚν πᾷ 

ΘῸΟΘα αἸΒΟΙΡΠ]η6. Υ Π]Ὸ} ὑνῸ 6 τη 1 }οϑἴθα ἀπ ]ηρ' {πὸ τορϑαΐ, ἂἵ 

Ιδαβῇ ἀρ ἴο {πΠ6 {1π|ὸ ΠΘη βίον βθοιηθα βαρ, ΤΠΘη 

ὈΙΟΚΟΥΊπο5. ἃ πα τηπίπα] αἰβίσ ταδί 5 ουνθα ἘΠποηηβοίνοϑ, Πα τη Κὸ 

{ΠῸ βίουν το] 1ῃ {Ππὸ Ἰαδύ νοὸ θοΟΚ5 οἵ {πΠ6Ὸὸ “παθαξῖξδ, ἴῃ ῬΔΥ- 

{ἸΟῸ]}, ὁπ6 οὐ ρον 76] οῦβιοβ, οἵ βύυ 16, ἃ πα αἸΒ ΠΟ. 

ΤῊ πθη, ΜΠ ἢ {Π6 Θχοθρίοῃ οἵ {Π6 ΠΟΘ ΘΔ οΟΠ1η- 

σρηΐ πηα 6. (ἸΘΆΤΌΠτΙ5, 616 Ρδ]α ἢν ντιβ. ΤΠΘ ταΐθ πγὰβ αἵ 

Πυδί ἃ “716 ΡῈ ΠΟ 1Π ΡΥ τηδῃ, Ραΐ ἴον {πΠ6 την αἵ 

ΤΑΥ͂Θ {Π15 γἃ8 ἸΠΟΥΘΑΒΘα ἴο ἃ ἀΔΥ16 ἃΠα ἃ Π8]} (1, 8, ὃ 21). 

ΤΠῚ5. νγὰβ ΠΡΟΤῚ] ἰγθαΐηιθηΐ, ΘΒΡΘΟΙ ἢν ἃ5. Π6. ῬΙΟΙΒ6α {Π|6Πὶ 

Ῥὰν ἴῃ. {11} τι 11] Π6 5ῃποι 1 ὈΥῚηρ' {Ππ6) Ὀ8Ο το Ιομϊὰ. Οταϊ- 

ΠΔ 11] ΠΙΘΓΟΘΠΔΤἼΘ5. ὙΥΟΓΘ ΟἸΒΟΠ ΡΟ ΥΠΘΠΘ ΘΟ  {Π611} ΘΙΠΡΙΟΥΘΥ 

με πὸ {πλίπου πθρα οἵ {Π61} ΒΟΥ ΊΟΘ5, ἃΠ4 πο Ὲ Ἰος τὸ ἢπα 

{Π61} ΣΝ ΠΟΙῚΘ ἃ5 ᾿εοβδύ {πΠὸν οὐ]. ΔΙΟΥΘον υ, ΟΥΤ5. ῬΤῸΠΙ- 

1564 ΠΡΘΤ ἃ] οὰππΐ165 ἴο {Π6 τηθ 1ἢ {π6 ονθηΐ οἵ ἢ15 ΒΘ 6585 

(Ι, 4, 818.1, 7, 87). ΑΑἍἔὄ οἀρίδϊη γϑοθῖνθα 106 ἃ5 τ] Οἢ, ἃ 

ΘΘΠΘΓῈ] [ΟΠ ἸῸΝ. ἃ 5 ΤΠ ΠΟἢ, ἃ. ἃ ὈΓΙνδίθ. 

ΤἼΘΡΘ νγὰ5 ΠΟ ΤΘΡΟΊ 81 ΘΟΙΠ ΒΒ 11αἴ. ΤΠ ΒΟ] αἸΘ 5. Ῥτοοαγοα 

ΒΈΡΡΙΠΘ5 ΤΡΟΙὴ ἃ τη γκοί (ἀγορά) 56 ΠΡ ἴῃ {Π6 ἈΡΠν. ΤῊ]5 τὰ 5 

1η {π ῬΑ θα 18 οοητηροπΐ (1, 93, ὃ 14), ἃ Πα νγὰβ τηδ] τ] ηθα 

ὈΓν οΥἹθηΐα]5, μον ἢν Τυναϊδηβ. ΤΊΉθβ6 Βα Ἂ]6 5 ΔΟΟΟΙΡ Δ Π]Θα 

{Π6 ΔΙΊΉΝ ὙΠ ὑγΑΡῸΠ5 ἃ Π6] 8 ΟΚ- ἃ Π]Π18]5. ὈΘΑΡΊ Πρ ΒᾺΡΌ]165 οἵ 

ἤου ἃ Πα ὑ]Πη6, ἃ Πα θη πτο δα ἴο {π056 {Π6 νγαΡΌΠ5 ἰδ 6 

τ ἢ {Π6 ὁ} Θαπ]ριηθπΐ ἃ π6 {ΠῸ ΒΟ] αἸο 5 Ραρσᾶρο, ἃ Πα {Π6 

ΠοΥοα. οἵ ΠαΠΡΟΙΒ-Οἢ Δ Π6] ΟΘδηη0- ὉΠ] ο5, ΡΟ ποθὴ ἃπᾶ 

ΜΌΠΙΘΙΗ, 1 0111 6 βθθὴ {παῖ {Π6 {γ8 1} τγὰβ οἵὁἨ Θομβι 6 Ὰ 0]6 5126 

Δα ἃ ργραΐ ΠΙπασδ ποθ ἴο ΤὩΡΙα ῬΙΟΡΥΘθ5. Οἱ {πῸ τοίγοαΐ, 

αἰτοῦ {πΠ6 Ῥρυβιᾶπ Πα] ἐλοδΟΠ ΤΌΤΒΙν ὈΤΌΪΘη {πὸ {τῖιθθ, {Π6 

Οὑτοοκα Ρασ ποα {ΠῸ61} ἰοηΐβ ἃπα Βα ρουἤποιβ Ρασραρο, ἃπα σοί 

ΒΈΡΡΠ1Θ5. ἃ5. θοϑῦ {πὸν οι] Ὁ. Ρ1Π]ὰΡῸ. 

ΤῊ ΔΥΓΠῚΝ ΠΠΔΥΟΠΘΩ ἃ5. ἃ Τπ16 1Π ΘΟ], ἃ Πα οὐἹηρ' ἴο {ΠῸ 

Ῥαρσράαρο γα] {ΠῸ 1Π1π6 τητπιϑὲ πᾶν Ὀθθη οὗ ργυραΐ Ἰθπρίῃ. ΤΡ] ηρ' 

{πὸ τοίσοαί {πΠ6 ΠΟΙ]Ονν Βα Δ 6 τὰ αὖ Πυδύ δαορίθα ἃ5 {π6 υυιβοβὶ 

ἐονυπδίϊομ, Ὀαΐ 1 τὰ Το Πα ἴο 6 ᾿πηρ δοίϊοα ]6. ΤῆΘ Ῥας]6 

116 τὰ ΟΥ̓ ΠΑΤῚν ἀν ΠΡ οἰρης ἀθ66Ρ, Ραΐ ΤῸΥ ἃ ΟΠ ρΘ Οἢ 



Τ]ηἰγοαιοίϊοΊ, ΧΧΙΧ 

ΤΌ] ΟἹ᾽ ἸΥΤΘΡ 181 ΤΌΤ Πα] {Π6 ΘΟΙΠ ΡῈ Π165 ΤΠ] θ6. ΔΓ Πρσθα 

πῃ ΘΟΙΠΠ, γι ΟΡΘΠ 5Ρᾶ 005. θούνθθῃ {πῸ οοἰπιη (ΙΝ, ὃ, 

δ ΤΟΙ). ΤῊΘ πη οἵ ΟΥ̓ΡᾺ] ΖΑ Ι]ΟΠ. νγὰβ {Π6 ΘΠ ΠΟΥ (ἐνωμοτία), 

ΟΥ̓ ΘΟΙΡΔΠν οἵ ἐνοηΐν-Ου" Ππ|6η ὙΠ {Π611 ΟΟΙΠΙΠΊΔ ΠΟΥ 

(ἐνωμόταρχος) ; ἴοι" οἵ {π6886. τη8 46 ΠΡ {Π6 λόχος, ἈΠ6ΘΙ 60Π1- 
Τη8 Π4 οἵ ἃ οαρίδιη (λοχαγός). Εὔδ0ἢ) πιη1Ὁ τγὰϑ αὙ1Π166 50 {πΠδΐ 

16 5}1} Τγοη ΘΟ] ἴο [1π6 Οἵ Ὀαΐ1|6 8ἃΠπα νθθ νϑῦϑᾶ ν᾽ἃβ 

αἰζοπαθα τυΐῃ ΠΟ ΘΟΠΓΠΒΙΟΠ, ἃ Πα {Ππ6 ΤΘ81 ΤΠΘΠ 1 680 ΠΙ6 

ὙΟΥΘ ἰγ81ΠηΠ66 [ο δοῦ ἃ5 ᾿Ιϑδ ουβ, τ Π6 {π6 οΤαον, “ΑΡοσΐ ἔδοο, 

γγὰ5 σίνθῃ (ΙΝ, 8, 88 26 δπα 29). 

ΟΥ {π6 οὐρδηϊζαίιοη οἵὗἩ {πῶ ῬᾶΥ θΑΥ Δ ἃν οἵ Οντῖβ Π{{|Ὸ 

8 Ὀ6 5816, ἃπα 1 Ρ]Ιανγ 5 ΠΟ ρᾶτΐ οἵ πηρουίδποθ 1 ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 

ΠδΥΤδῖϊνο. Τί πα Γ 66, ΔΟΟΟΤαΙηρ' ἰοὸ ΧΘΠΟΡΒοΙ, 100,000 τηθῃ 

(1, 17, 810). ΤΏ Οὐ θοῖς πα ῬΔΙ ΙΔ) ΔΥΤΉ1Θ5. ΘΠΘΔΙΠΡ66 

ΒΘρΡδυδίθ!ν (1, 8, ὃ 14, πα 1|, 4, 8 10). 

ΑΚ ἴο {π6 51Ζθ οἵ {π6Ὸ Κιπρ ̓ 5 ΔΙΊΏν, δοοατδΐθ 1 ΓΟΥΤΠ Δ ]ΟΠ 15 

ἸΔοκΙηρ. ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 οϑίπηδίθ 15. θα56 αὶ ΠΡΟῚ {πΠ6 τ ρουΐ5 οἵ 

αδβουΐουβ (1, 7, 88 126.) πα 15 ἀοα Ὀύ1]6 585 ρου θαυ οχαρρογδίθα. 

ῬΙπίδτοη 4 γ͵ἱοα. 19 (αᾳποίπρ' Οἴδβιαβ, 566 ὃ 90) βοίβ [Π6 ΠΌΠΊΡΟΥ 

αἰ 400,000. 

29. ΤῊΒ ΑΝΑΒΑΞΙ͂Ξ, ΟΚὶ ΠΡ ΔΕ ΜΑΕΒΟΗ.---.Αφαὖ {π6 Πρδα οἵ 

ἘΠ6 ΤΌγῸῸ5. θηππηθυαίθα ἀθονο, υτὰβ βού οὐἦ ἔγοιη ὥ'5 γα ]5. ἴῃ 

Μᾶγοῃ, 401] Β. σὅ. ΗΙΠΒ. οοπ56. θα Π]πῚ {Πγοπρ) ΠΤ γα ϊα ἃ Πα 

ῬΠΤΥΡΊΘ, {Π6 ΘΘΠΘΥ Δ] ΘΙ ΘΟΙΊΟΠ ὈΘΙΠρ' ΒΟ ΘΠ βοπίῃ οἵ ϑαβί 

(45 Τπουρὴ Π6 ΟῚ 1Ππ6 666] ἸηουἹπρ ἀσδιηδί {πῸ ΡΊΒΙ418Π5), 

τπ|Π011] Π6 τϑδοποα {πὸ οἷἦήν οἵἨ (δβίδθπδθ. Ἠθυα Π6 τηδ6θ ἃ ΠαΙΐ 

οἵ {π|τν ἀν 5, 85 ΒΟΠῚ6 οἵ ΠῚ5 {ΥΌῸΟΡ5 Πα ποῖ γού 701 π66 ΠΙΠ]. 

ΒΎοΙη {Π15 Ροϊηῦ Π6 πη 6 6 Ῥ8ῸΚ ἃπα ργοοθθαθα τη ἃ ΠΟΙ ἢ- 

ὙγΟΒΙΘΥΙΥ ΟἸΓΘΟΙΟη ἰὼ (ΘΔ ΠΠ0Π ΑΡΌΤἃ, ΠΘποΘ {ΠπΠ6 ΘαΒίθΓ Ἢ 

ΤΠ τγὰβ ἃΡ81Π ΤΟΘΠη66. ΒΥ {Π1ῚῈ5 ΟΥΠΘΙΙΒ56. ΒΕΓ ΡΙΊΒΙ ΠΡ 

αδίοιτν, ὑετιβ ἄνοια θα Ῥαβϑιηρ {ΠΥ ΟΡ ἃ τπρσροθα ΘΟΙΠἾΤΥ, ἢ 

ὙΓΠΙΟῚ τ τηϊρῃῦ πᾶν θη ΟΠΠοα] τὼ οὐδ! ΒῸΡΡ]ΙΘ5. ἃπά 

ὙγΠΘΓΘ Π6 Ττη]ρηΐ Πᾶν 66 “6 ] αν οα Ὁ ΟΡΡοΒιο. οα {πὸ ρΡᾶτΐ 

Οἵ {Π6 νϑὺῪ τηοιΠίϑ] 6 6 15 ρδιηδί ὑγΠῸΠ] ΠΙΘ ΘΑΡΘΟ ΟΠ ννὰβ 

ΟΠΓΘΠΒΙΌΙν αἸγθοίθα. Αὐ {πὸ βᾶτηθ {1π|6 {πΠ6Ὸ πᾶ πρὸ ἴῃ ΠἸΡού- 

το νοι] ποῖ οἵ πρϑοθϑϑιῖν [6 η6] [0 ἈΤΟΤΙΒΟ ΒΠΒΡΙΟΙΟΠ ἃ 5 0 ΠΙῚΒ 

αἰζπηδΐθ ΡῸΔ]. 



ΧΧΧΙΪ ᾿ Τηϊἰγοσιιοίοη, 

ΠΑΡ ΒΠΡ5. αἰτοπϊηρ ἃ πᾶ 16} {πγοὰσ ἢ {πὸ Ποβουῖ, πο σὸ {πὸ 

ΟΙΆ5}. Ροίννθοη ΟἸΘαΛοΠτι5. ἃπ Μοποη, ὙΠΟ. τηϊρσηῦ 50. ΘΆΒΙΠΥ͂ 

πᾶν θα τὸ αἰβαβίον (1, δ, δὃδ 11|.}, ἃπα {πῸ αἰζοιιρίθα ἐγθάβοι 

οὗ {π6 ῬοΥβδ ἢ ΠΟΌΪ6, ΟΥοπίδβ, ὑγ ΠΟ56. {118} ἃ η6] ΘΟΠ οι Δ ΊΊΟΣ 

ΔΙΘ ψίνια]ν ἀθβουθοα (1, 6). ΕἼΠΑΠΥ θη {πὸν τοδοῃρᾶ ἃ 

ΠπρῈ ἔρθη ἢ} {πᾶῤ πὰ Ῥθοη ἀπρ' ἔγομη {πΠῸ τἰνον τὸ {Π6 Ταϊπ5 

Οὗ {πΠ6 ο]Ϊα Μραϊδη νγ8}}] (866 {π6 ποίβ οἡ 1, 7, 11), Ἰϑανὶηρ 

Ραΐ ἃ ΠΔΥΤΟΥ ῬᾶβθαρΘ ΔΙΟΠρΡ' {Π6 ΤΊΝΘΙ Βοῖηθ ὑπγοηΐν ἴθοί ἡυ]66, 

Δ Π6 Τοπ πα {Π15, τοῦ, ἀπο πα 664, 10 5Θοπηθα οἸθᾶτ' {πᾶΐ {πὸ [κἰπρ' 

δα ΟἸνΘΙ τὺ Δἃ}} ᾿πἰθη το οΟἵἨ τπᾶκιηρ ΔῊΝ τΤοβϑιβίδηθο. ΤῸ 

Ῥα.116 ΥΤαν, ὙγΠ1Ὸ ἢ τητιϑύ πᾶν ὈΈΘη τηδ]ηζ1η6 64 1ῃ Δ1}ν οχ- 

Ῥθοΐδίοη οἵ ἃ ᾿α{16, ννὰ5 ΘἼΝΘΙ ΠΡ, ἃ Πα αἸΒΟΙΡ]1Π6 τγὰβ Το] χοί, 
ἃ5. Ποτρὴ {Π6 1} οατι56. ὑΟ 6 ΑἸ ΘΔ αν ΟΠ. 

90. ΤῊΞΒ ΒΑΤΤΙΕ οΚ ΟΝ ΧΑ.---αἀἰ Ἰθηρίῃ, οα {πὸ {π|γα (3) οὗ 

ΘΘΡΓΘΠΙ ον, γγ}116 {Π6 ὩΙΊῚΝ τὰ ῬΤΟΟΘΘ]ηρ ἴῃ {Π15 ΠΟ 6 .]ν 

ΓΆΒΠΙΟΙ, στο νγὰβ Βι ἀθη]ν Ῥυοσρί {πα {πὸ Κιηρ' τνὰβ ἃρ- 

ῬΙΌΔΟΠΙΠρ' ν]ἢ ἃ ἸΤΡῸ Υηγ. [|ἢ {Π6Ὸ τηϊαβί οἵ στϑαΐ ΘΟ ΓΠΒΊΟῚ 

{πΠῸ Ῥατ{16 Ἰππὸ νγὰβ Του τηθα, {πΠῸ ὐτθοκβ ΠΟΙ αἸηρ' ἃ ᾿οΟΒΙ ΟΠ ΟἹ {ΠῸ 

ΤΙΘΗἑ ηρ᾽ ποχύ ἰὸ {Π6 τἴνου. ΟΥ̓ {πὴ6 Ῥαί16 1561} ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 

ΘΊΝΟΚ ἃ ΡΊΆΡΉΠΙΟ ἃ Π6] ΡΟ οβαθιθ δοοοιπί. ΑἿΤΟΥ Βοῦρα ἃπα 

{ΠῸ ΒΙΠΡΊΠρΡ' οἵἩ {πΠ6 ρέϑδῃ, {πΠ6 αὐ θοκβ πα ρϑα {Π6 Θπθιὴν ὙὙ80 δἷ 

ΟΠ66 Τὰ} 6 ἃπα ἤρα, 116 {πὸ ΟὙὝθ τα ΟΠ ἴῃ Ῥαγ τ. 

'ΓΤΊΒΒΡ ΠΟΥ ΠΘ5. ΔΙΟΠΘ. ἢ ἃ ον οἵ ΠοΙβθ τοῦθ {Πγοπρὴ {Π6 

αὐθοκ ρε]ταβίβ ἃπα Δαν ηοθα ἀραϊηβί {Π6 οατὴρ οὗ ὥντιβ. ΟΣ 

{ΠπΠ6 οἴπου παᾶπα {πὸ ῬΑ 8 ΤΠΌΟΡΒ5 οἵ ΟΥΤΒ, ἀπ 6. ΑΥΤΆ ΘΒ, 

5661 ἴο πᾶγο οἴϊουθα πὸ γ68] τοϑιβίδποο ἴο {πὸ ἸἸπρ 5 στην, θαΐ 

Ηρα δὖ {πῸὸ ἢγβδύ δἰίδοϊς, Οὐ αἱ Ἰϑαϑὲ ὑγπθη {πὸ [811] οὐ Ονσιβ Ὀ6- 

οᾶτη6 Κπον. ΟὑΤτ5. ΠΠΠΠ561}, τα ἃ Ροαν-οαγα οὗ 5ῖχ ππῃ- 

αὐ θα ῬΙοΚοα τηθη, πα ροα {π6 Κιηρ 5. ΘΘηΐου, γΠΘγ6 μ6 ΚΗΘΥ 

ἢἶβ τοίου νοῦ] θ6 βἰαςοποθᾶ. Ἠδ Πα ρῥγυθυίοιϑὶν ὈΙΔαθα 

ΟἸΘΑΛΟμτι5. ἰο ᾿οαα {πὸ Οασὐθοὶς ΠοΟρΡΠο5. ἀραϊηδὺ {πὸ ῬΟΙΒΙΔΠ 

ὀδπίου, θα {πὸ οαπαίςοιβ ϑραυίδη Πα γοιβθα ἴοὸ ΘΧΡοΟβΘ Π]8 
τύ ἤδη το {πὸ οπθπν, πᾷ πε Δανδπορα βἰσαῖσηΐ οα Ίῃ 

5 ἤδηκ σιιανθα Ὀν {πὸ τἶνοῦ. Οὐτὰβ ἃπα ΠῚ5 τπθη τοιίρα 

{πὸ Ῥοαν-συιανα οὐ {πὸ Κίηρ, βὶχ ἐπουβαηα βίσομρ, ἃ Πα {Π61} 

Θπ56 ΘΟ 64 το 6 ΟΠ ; τυ, ΟΑΥΤ]Θ νὰν Ὁ ῬΑΒΒΙΟΠ ἃ5 ΠΘ 

οαπρης βρη οἵ ΠῚ Ὀγοίπον, Ονβ ΤΠ ΒΠ6α ΠΡΟΠ Πΐτη ἴο 518. 



1πἰγοαιοίϊον ΧΧΧΙΙ 

ΒΤ, ἃ πα τὰβ ΠΙΤΉ561Ὲ βίσπιοῖκ ἀἄοντῃ Ὀν ἃ Ὀ]ΟΥ [ΤΌΤ] ἃ 178 6111). 

ΠῚ ΤΊ π| ΤΟ]]ΟΎΤΟΥΒ ΠΟ 6. 5181Π ΟΠ6 ἃ [61 Δ ποίου, ΠρΟΉΓ]ηρ' 

ΘΒ ΔΘ οὐϑὰ Π15 ἀθδα Ροᾶν. ΑἸτοὺ {Π15 {πῸ Κιηρ' τη πο 

ΠΡΟῸΝ ΟΥΤτΙΒ᾽ ΘαΠΡ, ΠΟΡῈ πὸ 1οΙπθ αὶ ΤΊΒΒΆΡ ΠΟΥ ΠΟ. 8Π6α ΠῚΒ 

ἀοἰδομτηθηί, ἃΠ4 {π6η {πππ6 6 δος 1π ΟΥΘΙ ἴὸ εἰίδοκ {Π6 

ατθοκβ. ΤΊ 656 ὑγ6 16 51} Δαν ποῖηρ' ἴῃ ῬῸΤΒΠ οὗ {πΠ6 ῬΘΥΒΙΔΠΒ 

ΠΟ Π86α οΟἾΝΘΙΠ ὙὙδῸ) δἱ {πΠθῚ ἤγβδί αἰΐδοκ; Ὀπΐ θη {Π6ΓΥ 

Ἰθᾶυ θα {πᾶ΄ {Π61} ΟΔΙῺΡ τῦὰβ ὈθΙπρ' Ὀ1ΠαρΘα ἃ Πα ῬΥΘΒΘΏΓΥ 

Βᾶνν {πΠ6 ΚΙΠΡ᾿ 5 ΔΙῚ ΔΡΡΙΌΔΟΠΙηΡ, {πὸν ὑπο ]6 ἃροπύ τὸ 

οἴου θας16. Τηθ ΑΙ ΔΥ ΔΒ, ΠούγουοΥ, α1αἃ ποῖ νοηΐαγο ἴὸ 

Θηραρο {πὸ ατθοῖκα, Ραΐ ἢδα : ἃπα {πΠ6 ΟαὙὐθθκβ Δ᾽ ῸΠ6α Το 

ἴο {πε1 ἀονεβϑίαίθα δ ΙΏΡ. 

ΘΠ6Π, ἴῃ Ὀγ]ο , 15 ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 Βίουυ οἵ {πΠ6 θαΐ16. Αποίπου 

δοσοιηΐ, ΔΙ ΙΠΡ' 1ἢ ΠΠΡΟΥ ΔΗ ΡῬΑΥΓΙΘΌ]ΔΥΒ, ΤΠ Ὀ6 τΤοδα ἴῃ 

ῬΙαίδγ ἢ 5 Πἴθ οὗ Ανὐίδχουχθθ. Π15 15 ὈαΒΘα ἴῃ Ῥᾶῦΐ ΠΡΟΝ 

{πΠ6 παυγαῖϊνο οἵ Οἰδβιᾶβ, ἃ αὐθοκ, 0 ὰ5 [Ὁ γϑᾶν5 ΘΟασΐ 

ῬΠΒΙΟΙΔΠ ἰο Ατίαχουχοϑ, ἃΠ ἃ ΠΟ 15 Κπονγι 0 Ππᾶνθ νυϊςὲθ 

ἃ ὨΙδίουν οἵ Ῥϑυβῖδ ἴῃ ἐνγοηΐν -[ 6 ΠοΟΚα. ΤΠῚΒ ΟΥ̓Κ 15 ΚΠΟΗ 

ἴο τ ἔτοπι ΡΥ αἀσοιηθηΐβ ΡΥ ΌΒΟ να Ὀν {Π6 ΒυΖαηξηθ ΒΟΠΟ]ΔΥ 

Ῥμοίαβ, 8π 4 [ποτ {π6 ἴδοί {πᾶὖ 10 νγὰβ πιδθα ὃν Ρ]πίδυοἢ ἃ πα 

Ὀν {π6 Βιβίοσιαπ ΙΘΟλ 5. ΘΙΟα]5Β. ΧΘΠΟΡΠΟΙ Δ|1π665 ἴοὸ 

Οἰδβδῖαβ (ἀπαθακὶς 1, 8, ὃ 26) ἴῃ ἃ νγᾶν ΠΟ ἢ βιιρροβίβ {πᾶ Π6 

γγὰ5 ΠΙΤΉΒ6ΙΓ ΓΆΙΉ1]181 ὙΥΙ ἢ ΠῚΝ ΠΑΥΤ ίϊνο, ἃπα τ τᾶν Ρ6 {πδΐ 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ '5 ΟΥ̓ 5ἴΟΥν Τὴν 6 ΘΟΥΤΘΟοίΘα ΠΟΥΘ 8ΠηΠ6 {ῃθγ6 ΓΚ 

ΤΗ ΤΟΤΊπδ]0 ἢ. αὐ αν ἔχου (ὐἰοϑῖα5. ὙΠ Ἰαὐίθυ 5. Οὐ ΘΠ 1Π1Πν ἃϑ 

81 ΠΙΒΙΟΤΙΔΠ 15, ΠΟΥΨΘΥΘΥ, [81 ἴτοιη ὈθΙηρ' ον ΟΠ ΘΒ 0. 

91. ΤῊΕ ΠΕΤΌΕΝ ΜΙΑΒΟΗ.--- 6 ν]οΐουν οὗ {π6ὸ ατὐθοῖκβ ἀθηη- 

οπδίγίθα {Π6 βιιρουιου τίν οἵ αὙΥ̓θοκ νοῦ ΟΥΙθαΐα] ἰτόοορβ, Ὀπΐ 

811 δαναπίαροβ 16} τη]ρης Πᾶν ΔΟου6 64 το {Ππ6η ΤΌΤ {ΠῸ611’ 

ὌΥΙΆΙΏΡἢ Ὑγ 6 ΠῸΠ]ΠΠΠ6α Ὀν {πὸ ἕδος οἵ Ουὐγαβ᾽ αἀθαίῃ. ΤΟΥ 

ὙΘΙΘ ΠΟΥ 1 {Π6 Πραυΐ οἵ {πΠ6 ῬΘΥΒΙΔΠ ΘΙ ΡΙΥ6, ΟΥ̓ΘΙ ἃ {ποτα πα 

ΤΉ1]65 Τροτη {Π61} βίαι ]ηρ᾽ ροϊηΐ, ἃπα ἵΠΠν ἤνα Ππιπαγ εα Τ1165 

ἵγτοπι {π6 πθᾶγοϑδί αὐθοὶς ον. Μούθονϑυ, {πΠῸ61}" ΤΟΌΤΠΘΥ Πα 

Ῥτουπρηΐ {πρῖὴ {ΠΟ Ρ ἃ ἀοβουΐ σου ν, ΟΥ̓ΘΙῚ ΥΠ1Ο ἢ 1 τγὰϑ 

ἸΠΠΡΟΒΒΙΌ]6 ΤῸ {ποῖ ἰοὸ τοίσϑοθ {ΠῸ6Ὶ} βίθρϑ, σις ποῦΐ ΒΞ ΡΡ]165, 

ἃ5 {ΠῸ γγοῦθ. ΤΠον Πδα ΠΟ ΤΓΟΒΟΌΤΟΘΒ 8Π6 ΠῸ ΘἼ]ΟαΘ65; 8 πα ἃ]] 

{π61} ΠΟΡ65 Ὀᾶ56 4 ἀΡΟΩ ΟΥΤΙ5᾽ ῬΥΟΙΉἾθ65 πδ 6] οοτη8 0 ΠοΟΙΠΙηρ. 
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ΔΙΌΓΘΟΥΟΥ, ἃ5 {ΠῸν ὙΓΘΓΘ ΒΟΟῚ ἴο 1681}, {πον Παα ἴο οορο σἱτῃ 

{πΠ6 ὈΙδοκοδί ἐὐοδ μουν οἡ {πὸ ρΡᾶγΐ οἵ {ποβθ οι τηϊηρσ τὸ 6 

{Π6 1} ΤΡ Π65. 

ΑἸ] τπ6 σγραΐθυ τητιδὲ Οὐ" ΔΙ 10 θ6 ΤῸΥ {πΠ6 σουταρο ἃπα 

5Κ11 τι ἢ ΠΟ {Ππὸν ποῦ {πὸ αΠΠΠ ΟΠ] 165 Βα Υ ΟΠ ]πηρ ἘΠΘ1, 

ἃ βαοοοραρα 1η Πρ. τπρ' {Π611} νγὰν Ὀδοὶς ἰοὸ ἀτοθθορθ. Υ̓Παί- 

ΟΥΘΙ ΒΘ ΟἿ ὙΙΘῸ ἃ5 ἴο {π6 οὐ 1Πν οὗ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ΠΑΙΡΤἃ- 

ἔν, ῬΑΡ ΟΙ]Δ.]Υ ἃ5 ΤΟ ΤΥ 5. ΠῚΒ ΟὟ ῬΙΟΠΙΠΘΠΟΘ (ὃ 19), τνγ 

5Πο1 14 πού θ6 ὈΠΠ4 ἴο {Ππ6 ΤΘ8]}}ν δ ροπάοιβ σπαγδοῖου οἵ [Π6 

ΔΟΠΙθνριηθηΐ οἵ {Π15 Ροαν οὗ τηθῃ, οὐ ΠΓΠΠ 0] ἔτοτ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 

Π15. ἀπ πηθρθα οὗ ρυαϊθθ. ΤΠ15 ΠΕΕ6 ὩΤΊῚΣ ῬΙΟΥΘα ΘΟΠΟΙ] ΠΒΙ ΘΙ 

{πᾶ {π6 τ θεὶς οοπηποδί οὗ Ῥϑυβιᾶ νγὰβ ἃ ῬΟΒΒΙΙ ΠΥ ἃ Πα ΟἿΪΚ 

γγαϊίθα ΤῸ ἢ ΑΙΘΧΘΠα6᾽ ἴο ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ ἴδοί. ΤῊΘ τϑϑαᾶον οὗ {Π6 

Απαδαξῖὶς ον θη ἴθοὶβ γθααν τὸ θοπο {π6 πογβ οὗ ἃ ΟὙθοῖκ τ ΥἹ6 

οὗ {πὸ Του οοηΐανν οἵἨ ΟἿ 6Γἃ : ὃ γοῦν μέγας ᾿Αλέξανδρος οὐκ 

ἂν ἐγένετο μέγας, εἰ μὴ Ξενοφῶν. 

92. ΝΕΘΟΤΙΑΤΙΟΝΒ.---Οἡ {Π6 ἀν αἰζου πὸ Ῥα 16, υπθη {ΠῸ6 

Πουβ οἵ Οντπβ᾽ αἀθαῖἢ τνὰβ Ὀγοιρηΐ τὸ {πὸ Οὐθοῖα Ὁ. θιηΪβ- 

ΒΆΡΊΘΒ. [ΠΌΤ ΑΥΊΆΘῸΒ, {Π61} ΤΌΡΙΝ νγὰβ {πᾶΐ {ΠπῸν ὑγῸ 16. ν]ἹΟίο 5, 

8 η64 {Πδΐ 11 Ατίδοιιβ σου] 1ο01η {Πθ {Πὸν τοι] βοῖ Π]πὶ Οἢ 

{π6 ΤῆΤοη6 οἵ Ῥοϑυβιᾶ. Βϑίουθ ΠΝ ΔΉΒΥΟΙ τγὰβ ΤΘΟΘΙν ΘΩ͂, Που- 

ΟΥ̓́Θ, ΠΟΥ ]α5. Τροιη {Π6 Κιπρ' οᾶπη6 ἹΓΠ ἐπΠ6 ΡΟΥΘ ΡΤΟΥΥ ΘΟΙη- 

8 Π6 {πᾶ {Ποὺ 5Ποι]α Ἰὰν ἀοντιι {Π|611 ΔΙῚ5 Δ ΠῚ ΤΠ ΤΟΥ {Π61|- 

ΒΘ 65 ΟἹ {Π6 ΤΠΘΥῸΥ οὗ {πῸ Κίηρ. Τὴ {πο ἕδοθ οὗ {Π15 ἀθιηδηᾷ, 

ἃ Πα ἀοϑριΐθ {Π61} ΤᾺ }}ν ἀθβρουαίθ βιπδίϊομ, ΟἸΘα ΓΟ Ππα5 ῥαΐ Οἡ 

ἃ. Ρο]α ἔροπί, ἃπα {π6 ἤρη γοῦβα] ἴο ΒΌΣΥ ΘΠ ΘΙ" 16 {Π6 ΘΝ ΟΣ 5 

(οπθ οἵ ψ ΟΠ νγὰβ 8) οχραίαῖθα αὐθοῖκ, ἃ πα ἃποίπου, 11 πτΘ 

την ἐπ πδύ ΠῚΒ ΟὟ βἰαςθηηθηΐ, {ΠῸ6 οοτσ ΡΠ 51 ΟΙΔ, (5185) ἴοὸ 

Δα {πὸ Γαν ΠΘ 1 πηθαβᾶρο {πὰ} {π6 Κιπρ' ῬΥΟΙΠ]ΒΘα ἃ ἔσπιο8 1 {ΠῸν 

γΟΙΠΔΙ Πα ΠΘΡ 6 {ΠπῸν σσοῦθ, ας {πᾶ Δπν ΟΠδηρο ΟὗὨ ῬοΒΙΓΊΟΗ, 

γΥΠΘίΠ6 1 1ἢ Δαν Π06 ΟἹ Τοίγθαΐ, του] θ6 Θομβί τιθα ἃ5 8} δοῖΐ 

οἵ νᾶγ. Τὸ {π15 ΟἸΘάρ ἢ τι5. ἀβϑθηίθα, {ποιρὴ τ ποιί βίαι ηρ' 

νπαῦ Π6 πνου]α αο. 

ΤῊ Κιηρ 5 φῆνουΒ {ΠπΠ6η Πορεγίθα, πα {Πποϑο βοηΐ ἴο ΑΥΊ ΘΒ 

τοί ΘΩ͂, ὈΡΙΠΡΊΠΡ' ΠῚΒ ΔΉΒΥΓΟΙ ΘΟ] ηρ᾽ {Π61} ΟὔΘΥ το βοί Ὠ]Τὴ 

ΟἹ {πὸ ΤῇγΟηΘ, ἃ Π6] ἀθο]Ἴηρ' ΠῚΒ Το πο. ἰὼ βοί οαΐ ποχΐ 

ἹΠΟΥ Πρ ἴον Ιομϊᾶ. Αἰ {π|ὶ5 {πὸ αὐθοκ αἀθίθυτηπθα ἴὸ [ΠΤΟΥ 
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1 {Πρ} ἰού τς Π15. ΠδΟΠΙηρ' ΠῚΒ απ 0ρ ἃΡροὰΐ π] Πρ 

{πὸν οηΐουθα ᾿πίο ἃ 50]61η}) ΘΟμρδοί 8 Πα] Δ]Π|ῈΠὸ6 τις Π]1η, 

Ὑγ 116 ἢ6 5 ο 6 {πᾶ Π6 ποι] σαι 6 {Π6 1 1 811] φσοοα ἴδῃ. 

Αὐ ἀδΌΥθὰΚ {πὸν βοὲ οαἦ, ἃπα {πῸ6Ὶ’ δαάναποθ τηϑαθ. 5π 0} 

ΔΠΠ ἸΠΠΡΤΌΒΒΙΟΙ ΟἹ {πΠ6 Κιπρ' {Πα ποχί ἀν ΘΉΟΥΒ. 6816. ΤῸ] 

Πϊπ [0 ῬΙΌΡΟΞΘΟ ἃ {ππο6. ΕΟ] θηθα Ὀν {Π15 ΟΘΠδηρο οἵ δ6{1- 

ἰπὰαθ οἢ {π6 ρᾶτί οἵ {ΠῸ61} ἴοθβ, ΟἸθαγομτι5 ἀθπιπ θα ἢγδί οὗ 

811 το θ6 θα ἴο ΒΌΡΡ]165. ΤῊη15 ἀθπηδηα τγὰβ οΥδηίθα, ἃ {{π|06 

γγὰ5 πηϑαθ, ἃπα {πΠ6 ΟὙΘΘ ΚΒ πο 6 Ἰθα ἴο ψη]αρῸ5. ΠΟΥ 6. ῬΥΟΥ]- 

ΒΙΟΠΒ ΕΓ Ὡθππἀδηΐ. ΤΠοΥο ΤΊΒΒΑΡΠΟΥΘ5 Θηΐοτυθα Ἰπἴο ΠΘΡῸ- 

{ἸΔ . 105 ΙΓ ἐπ 61, Δ ]ΠΡ' 5ίΤῸ55. ΠΡΟῚ ΠΝ ἸηΠἤποηοθ ]ἢ {Π6 

Κιηρ, ἃ Πα αἀθο] ΥΊηρ᾽ {πα 10 τνὰβ απὸ ἴο {Π15 ᾿Ἰηἤποπορ {πᾶΐ {Π6 

Κιηρ νγὰβ Ὑ1ΠΠ|Ππρ 0 8]1|ὸν {ποθὴ τὼ ἀθραιῦ ἴῃ βαΐοίν. Τὴ 

αὐ θοκ ΘΌΠΟΙ 15, ἈΡΡΆΙΘΗΤν Ρ]δοΙηρ ΘηΓ116 ΘΟΠ Πα] ΘΠ06 1ἢ {ΠῸ 

ΓΥΘΘΟΠ Ύοτι5 ῬΟΥΒΙΔΗ, τη8 66 8 οσοιηρδοῖ νι ΠΠπτη ἃ Πα ὙΠ {6 

Κιηρ 5 Ὀτοί 6 -ἰη-ἰανν. ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΟ5. {Π6η ΘΓ {Π6 πὶ, βἰδί]ηρ' 

{πᾶ Π6 πα Ὀιιβίπθϑδα αὖ οουσί, ἅμα 61 ποῖ τοί [ῸΤ ΒΟΤΠ6 

ΓΘ ΘΚ5, ἀρ ΠΟ Π {1π|6 ΑΤΊΘΘτΙ5 8 Π 6] ΠῚ5 ΟἰΠΟΘΥΒ, Παν]ηρ' 1Ὲ- 

ΘΟ α ἈΒΒΌΤΔΠΘΟΘΒ. ΟἵἨἁ ἰἸΠΊΠΊΠΠ1ν [Ὁ {ΠΘΙΉΞΘΙν 65, ΒΠΟυΘα 1685 

ΤΡΙΘΠα]Π]ηθ55 ἰονγατα {πΠῸ ΟαΥ̓Θοκβ. ΤῊ σᾶνθ ΤἼ156 [0 ΒΠΞΡΙΟΘΙΟῺῊΒ 

1η {Π6 τηϊπα5 οὗ {πῸ ατροῖς οἴἥοουβ, θα  ΟἸΘατ ἢτι5. σοῦ! ἸἸδέθη 

ἴο ΠΟ ΔΙΡ τη Θηΐβ, ἀθο]ΥἸηρ' {πᾶ {Π|6 11 ΟἿΪν ΠΟΡΘ νἂβ ἴο ΤΘΙΠ81Π 

Ἰον ἃ] ἴο {π6 οοτηρδού {πον Πδα τηδα6θ. 

92, ΤΕΒΛΑΟΗΒΕΥ.--Αὐ Ἰθηρτῃ ΤΊΒΒΑΡΠΟΥΠΟ5. ΤΟΙ ΠΘΩ͂, δἔον 

Βανηρ' ΤΘοοΙνθα ΠΙΡῚῚ ΠΟΠΟΥΒ δύ Θοιτῖ, ἃ πα {Π6 τη 70} ῬοσδΗ, 

ἀασηρ ΒΟ ΑΥ̓ΤΆ ΘτΙ5. Δ ΠῸ ΠῚΒ ΠΙΘῚ ΤΠ ΟΠ ΘΕ ΔΠ6 ΘΠΘΔΠΡΘΩ͂ 

ὙΠ {πΠ6 ἰτοοὺρ5 οἵ ΤΊΒΒΑΡΠΟΥΠΘΒ, ἃ πα ΠΟΙ ἃ]Ἱοοῦ ἔγτομι {Π6 

ατοθοκβ. ΤΠΘΙΣ οοσγϑ6 164 {Πποτὴ ραβίννασα ἰοὸ {πὸ ΤΊΡΥΙΒ, ΔΟΥΌΒΒ 

ΒΟ {Π6 ῬΘΥΒΙΔ 5 Π86] ΤΟ ΒΟ αὶ τὸ 1Θδ 6 {Πθτη, ῬΥ τη 8 0] 1 

{πΠ6 ἔθαν {πᾶ {π6 ἀὐιθοκβ τηϊσηΐ ΘΟ ΘΙ ν Δ Ὀ]ν 56 1Ζθ ἃ αἰβίσιος 1η 

{π6 ΓΘΥῚ116 ἃσθὰ ᾿δίνγθθ {Π6 ΤΟΥ͂Θ ΔΠ6 ΘΕ Δ Π50 ἐπ ΠΊΒΟΙν 65 

που. ὙΠῸ αὐϑεῖζβ, ποννονου, Πα πὸ {ποπρπηΐ οἵὗὨ νἹο]δτϊπρ {ΠῸ1} 

οδίηβ, 8 Πα] ΠῸ 5} πᾶν [0 τοί τ τὺ {Ππ61 οὐτπι ἰδ πα ἢ παῖ 

ΒΡΘΘα {πον οοπ]α. ΤΠον οΥοσβϑα {ΠῸ τἱνοῦ, {που  Όσθ, {ππιβί]ηρ 

Ἃ1Ὼἢ {Π6 σοοα {81{Π} οὐ {πὸ Ῥουβίαηβ, 86 ΡΥΟΟΘΘα θα ἢ ΤΊπβδ- 

ῬΠΘΙΠΘ5 8Π6Ὶ ΠΝ ΔΙῚ ν ἴο {πὸ φροϊπΐ Ποῦ {πὸ τρθαίου Ζ8}0 

(Ζεαραῖδβ) 101η5 {πὸ ΤΊΡΥΙΒ. 
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ἽἭΘΡΘΙΟ {πὸ Πα]οα ἴῸΓ {πγθ6 ἄδνβ, ἀπᾷ ΟἸθατομπ5, Πορίπηρ 

{πὰΐ {πΠ6 ἔθ] ]ηρδ οὗ υχπῖτι8] αἸβίστιβύ. νυ ΠΟ ἢ Πα ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΠΟΓΘ 

Δα ΠΟΤ ΔΡΡαΙοηΐ, τϊσῃΐ 6 αἸΒΡΘ]]6α Ὀν ἃ ἔλα ΠΚ αἸΒΟΠΒΒΙΟΙ, 

Βοιρηῦ 8 ἸΠΓΘΥΨΙΘΥ 110) ΤΊΒΒΑΡΠΘΙΠΘ5. Τὴ Ἰαῖίον τηθί 15 

ΟΥ̓ΘΥΓΌΤΟ5 ΜΓ ἃ ρογοαΐ 5ηΠ0νν οἵ {ρΙΘΠΠ]Π655, 8 Π6 ῬΓΟΙ θα 

{παᾶ0, 1 ΟἸΘαγ πτι5. νοι] ὈΥῚΠρΡ ΠῚΒ ΘΘΠΘΙ ΙΒ. ΔΠα οαρίδιηβ ἴοὸ 

ἃ ΟΠ ἴοθυθποθ, π6 μου] αἸΒΟΙοβθ {Π6 δ Πη65 οἵ {πο86 ὙΠῸ ΓΘ 

δοί]ηρ' {ΓΘ ΒΟΠΔΌΙν ἰονγαγ ἢ {Π6 αὐ θοβ, ἃπα βθοκίηρ' ἴο ΡῬΤουηοΐθ 

111- ἔθ ηρ. 

ΤῸ {Π15 ΟἸδαγοπ τι ἀϑβοηΐθα, {δ ]]ηρ οουΐαῖη ἴῃ ἰδ ΟὟ 
τ] Πα {πᾶ Μίθμοη τγὰθ {Π6 5] ΠΟ ΘΓΟΥ, 8Π64] ΘΑΡῸΡ {πᾶ {Π6 

ΒΓ 6 ΤῸ ΒΙΡΤθιηδον Ὀοίνθοη Δίθπομ 8Π6] ΠΙτη 561 ποι] θ6 

Ῥγοιρηῦ ἴο ἃ 6Π6 Ὀν {πΠ6 αἀθδίῃ οἵ 15 συν]. Ηθ βθϑιηβ ἴο 

Πᾶν οηζουζαιηθα πὸ {ποπρηΐ οὗ {γθδοπουν, Δ Πα ΟἹ. ΤΟΙ ΗΠ ΠΡ 

το {π6 σαΠη0, ἴον Πανιηρ 5ροηΐ {π6 πῖρῃΐ ἃ5 {π6 σιοβί οἵ 

'ΤΊΒΒΕ ΠΟΥ 65, ΠΡΟ {πὰ 81} {Π6 ΘΌΠΟΙ 15 ΔΠπΠα οαρίδ!ης 5Ποα]α 

ΘθῸ ἴο {Π6 ῬΥΟΡΟΒΘΩ ΘΟΠ ΘΓ ΘΠθ6. Δίδην ργοίοβίθα ἀρδϊηβί {Π]15, 

8 Π4 ροϊπΐθα οαὖ {πΠ6 πηρτυπάθηοθ οἵ ρυζπηρ' 811 {Π6 σοΙητηδηα- 

Ἰηρ' ΟἸΘΟΥΒ 1ἢ {Π6 ΤΟΥΤΟΥῚ Οἵ ΤΊΒΒΔΡ ΠΟΙ ΘΒ, θπί ΟἸΘΔΥΟἤτΙ5. νὰ 5 

Ἰηβιβίθηΐ, ἃπα δ ἰαϑύ ῸΠ ΠῚ Ροιϊηΐ, αὖ ᾿ἰθαβδύ ἴο {π6 οχίθηϊΐ 

{πᾶ ἴοτυν' σὍΠΘγ8]5 θΟ5Ι 65. ΠΙΠ15611-- -ΡΥΌΧΘΠτΙ5, Δίθποῃ, ἈΡΊΔ5, 

Δα ϑοογδίθα-- ἢ {νγοηΐν οαρίδιη5. 5ΠοᾺ]α δοοορί {Π6 1ηγ1- 

ταἰϊοι οἵἨ ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ ΠΘ65. 

ΤΠΟν σοηΐ, {που ουθ, 8πα ἃροιΐ ὑστοὸ Ππυπαγρα οὗ {Π6 τηθῃ 

ΤΟ] ονοα οαὖ οἵ ΘαγΙοϑιῖν ἃπα τὸ νἱβιύ {πΠ6 Ῥουβίδη τηδγ κοί. 

ΤἼῊΘ σἜΌΠΘΥ ΙΒ ἜΥΘ αἴ Οὔο6 Ἰηνηθ 6 ἹΓΠ1Π, ΠΟΥ ἃ ἃ σἼνΘη 

ΒΙΘ 8] {ΠΥ ΕΓ 561ΖΘΩ, 116 {πο856 σι πουΐ πο οὐ ἀονη. 

ΤἼῊΘ ῬΥΙΊΒΟΠΘΙΒ ΟῚ ΤᾺ ΚΘ 1ἢ ΟΠ 81Πη5 ἴο ΒΑΌΨ]ΟΙ, ἃπα αἴζον ἃ 

5ΠΟΥᾧ ΠΤ ΊΒΟΠΙΠΘΗΐ ὑγ6 16 ΘΠ ΘΔ αθ6α.---4}1, {πὰ 15, ϑᾶνθ Δίθ ποι, 

ὙΠῸ 15 ΒοΠονρα το πᾶν βοιρσηῦ [ο ἱπ ἤδνου ἴον Πἰπη56 17 Ὀν 

ΟἸΔΙτηηρ' {πᾶὖ 10 τνὰβ αππὸ ἴοὸ Ππῖπὶ {πᾶ {Π6 Ρ]8Π οὗ θη ΡΡΙΠΡ' 

{π6 τοῖς ΡΌΠΟΙ 5 πὰ βιοοοραθαῆ. ΧΘΠΟΡΠΟΙ 15 5116 ηΐ ἃ5 ἴὸ 

{Π15, Τποιρὴ Π6 {6115 τιὸ {πᾶΐ ΔΙΘΠΟΠ τὰ ποῖ βοπθα θα] ἃ5 {Π6 

ΟΥΠΘΥΒ πο Ὸ, θα νὰ Κορ Αἰϊνο ἴὉΤ ἃ ΠῊ]ΒΘΓΆ Ό]6 γϑὰν 8 η6 {Π6Π 

αἸοα 1ῃ αἸβο 06 8Π6 του ίπτο. ΑΡΡΑΡΘΗΓΠν Π15 αἰτοπηρί ἴὸ ν]Π 

ἕδνου βιιοοθραθα ΟΠ]ν 1 ὙΥΙΠΉ]Πρ [Ὁ Πῖπ {πὸ ἤρτοθ Παίγρα οὗ 

ῬδΥυβαῖ]5. 
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84, ΒΕΟΚΟΛΝΙΖΑΤΊΟΝ.---Π6 ΡΠρΠύ οὗ {πῸ Οτθοῖτα αἴου {π6 

ΒΟΙΖΕΤΘ ΟἿ {Π611 ΘΘΠΘΙ ΑΒ. νὰ ἀοαρουαίο ᾿πΠθθ. ΑἸ] {π6 αΠΠΠ- 

ΘαΠ 165 {πᾶΐ Παα τπϑπδοθα {π6η ἃ [οι {πὸ θαι οἵὗἩ ντὰβ τηθη- 

066 ΤΠ6 1 ΠΟΥν, τη 9.1 Π6 6] ἃ Π6 Ἰπ 6 Π51Π6 6 ἃ Τπουβᾶπα [ο14. Τί 

γγ85 ΙΔ ὈΣ {Π15 {1π|6 {πὰ πὸ {πτῖπον Ποροπθηοο οοα]α Β6 

Ῥ]ΙΔΟΘα ΘἰΓΠ61 ΟΝ ΑΥἸΆΘΤΒ. ΟἹ᾽ ΟἹ ΓΊΒΒΑΡ ΠΘΥΤΘΒ, γγηὴ0 Πδα] ὈΤΌΪΚΘΗ 

{Π|611 τηοϑύ; 50] θη ΟδἐΠ5 ; 8 η6 16 ΠὉ το {Ποτήβϑῖνοϑ, ἃ5 ὑ{ΠπῸν Ὑγ6Γ1Ὸ, 

{π6 αὐθοῖκβ πὲ 6 πον ποὺ ὄονθη ᾿θδοΥ5 ἰ0 ΠΟπ {ΠΥ οοπ]4 ἸοοΪς 

Του αἸσθοίοι ἃ πα σ 8 Π06. 

ΟΥ̓ {πΠ6 αὐΐοι' ἀθϑρ 1" {πᾶὖ ῬΟΒΒΘΘΒΘα {Π6 ΔΥῚην ἀπ ]πρ' {Π6 

πἰρηῦ {ηδὺ ΤΟ]]Οννοα {ΠῸ6 ΒΘΙΖ 6 οὐ {Π6 φΌΠΘΙ 815, ΧΟΠΟΡΠΟΙ 

ΘΊνΟΚ ἃ ψινα ΡΙούα 16 τη {Π6 ΟΡΘΠΙΠρ' περίθου οὗ {πὸ {π|. ῬοοΙΪΚ 

ΟΥ̓ {πὸ Απαθαδῖδ; ἃ πα ονθη 1Γ νγο ἴ66] Του οθα το ἀβϑατηθ {πα΄ Π6 

Πδ5 1814 πᾶ ππι6 βίο ϑ5. Οἡ {Π6 ρᾶῦΐ Ια οα Ὁ. ΠΙπ 1η {πὸ ουθηΐϑ 

ΟΥ {πᾶῦ πιρηΐ, 10 ΤΟΙΠΔ1Π5 ΟἸθαν {πᾶΐ {ΠΡΟ Ρ οπουρϑίϊο ΘΟ η 

ΟΠ {π6 ρᾶτύ οὗ {ΠπῸ ἔδνν πὸ Ππαα ποῦ Ἰοὺ πραυῦ {Π6 ἡ Π0]6 ἈΤΊΩΥ 

γγ85 ΤΟΠΒΘα [ο δοίοη. ΟΥ̓ {Π686 ἔϑνν, ΧΘΠΟΡΠΟΙ νγὰβ ΘΟΥΓΔΙΉ]Υ 

ΟΠΘ; 8Π6 νγχ8 τητιϑύ ΤΘΙΠΘΙ 61 {Πα {Π6 5ιΓπᾶύ]οη ὁ41164 ποί ΤῸΣ 

ΘΠΘΙΡῪ 8Ι0Π6 8Π6 ἃ ΟἸ681 ΨΊΒΙΟη οΟἵἩ τυπδΐ νγὰβ πϑϑαθα, μας α150 

ἴον 1Π6 ΔΌΙΠΤΥ ἴο ΤΌτιθ6 {Π6 Ἰη6 0 ἴΤῸΠ] {ΠῸ1} αἀοσΡ  ὈΚ ΡΤῸ- 

ΒΘΠΓΠρ' ἃ 11π6 οἵ δοί!οη ἴο {Ποὴη 1 ΘΟΠΥΙΠΟΙΠρ' ΠΩ ῬΟΥΒΠΆΒΙνΘ 

ΟΥΒ. Ηδποθ. 1 15 1Πῃ 1561} ΘΗ ΙΓ ΟΙν οΥ̓ΘαῚ]6 {πᾶΐ 10 νγὰ8 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΤαῖΠο. πᾶ, ΤΌΤ 1ηϑίϑηοθ, ΟΠ ΊΒΟΡ 5, γΠ0 ΘΔ 16 

Τόν να αὖ {Π15 ΟΥΊΒΙΒ; 8Π 6 γγ8 Τη8 Ὁ ΤΌ]Π]ονν ατοίΐθ 1 Πα γογα]οί 

{π8ἴ, 10 νγᾶϑ γγ7Χ 611] ΤῸ {Π6 δ᾿ {πᾶ [Π6 1ΠΒΡΙΥΔΊΊΟΙ “ὁ [61] ΡΟΙ 

ΟΠ6 1Π ΠΟΙ ἃ, {111 τηθ δ ϑτι76 Οἵ ΒΟ]αΙΘΙΥ ΒΓ ΠΡ ἢ 86] ΘΟ 896 

γγὰ5 ΘΟΙΠ ΙΠ66 11 {πὸ Θαπποδίϊοηῃ οἵ ἂπ ΑὐΠΘη]δ, ἃ ἀθιηοοῦαΐ, 

8Π6 ἃ ῬΠΠ]ΟΒΟΡ ΠΟΥ. ἢ 
Τὴ 8 Θ856 {Π6 ΔΙΊΠΥ τγὰβ ΤΟΤΙ56 6] (0 ΔΟΊΙΟΙ ; {π6 5 γΑΟΟΊΘΥΒ 

ΘΓ ΤΟΟΔΙ]Θα ; ΠΟΘ ΘΘΠΘΙ ΙΒ. 616 ΘΠΟΒΘη [0 [ἀκ6 {πὸ Ρ]δοοῦ οἵ 

{ποθ πὸ Παα Ὀθθη β6]1Ζθα - δα {Π6 Τη6 616 ρα ἴο γ0811Ζ6 

{πᾶ {Π6ῚΓ ΟἿ]Υ ΠΟΡΟ οἵ βαΐοίν ἃν ἴῃ φοοα αἸΒΟΙΡΠ1π6 ΔΠ6 1η 

ασνοίιομ ἴο {Ππ6 ΘΟΙΠΙΠΟΙ νγ8 8]. [{ νγὰβ νοϊϑα ἴὸ ῬᾳΧη 81] {ΠῸ 

ΒΙΡΟΥ ποι θαρραρο, {πᾶἰ {ΠῸ611 τυ ἢ τηϊοηΐ ποῖ 6 πη ροαοα 

Ὁν {πὸ 51Ζ6 οἵ {π6 Ῥαρσσδαρο- γα 1η, ἃ πα ἴοὸ δορύ {π6 ΠΟΙ]ΟΥ 

Β6ΌΔΤΟ 85 ὕΠ611 Του Έ1οη, {Π6 {τ 81η ἃ πα {πὸ ΠΡἢ-γ τη 66 Ὀοϑηρ' 

1η {π6 Θοπΐθι" ἃ ΠῚ {πὸ ΠΟΡΠ 65. ΟΠ. Ὁ1] 5165 οἵ ποῖ. (ἝὑΠ11150- 
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ΡΠιι5, ἃ5 ἃ ΠΟΘ δεΕΙ ΠΟ 8, νὰ ἴο Ππᾶνο {Π6 ΠΌΠΟΙ οὗ Ἰοδαϊηρ' 

1Π6 νὰ, ὑγη116 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἃ Π6 ΤΊ 5100, {πὸ ἔνοὸ γοπηροβί οἵ 

1η6. σΟΠΘΥ ἃ ΪΒ, ὙνΟΓῸ 10 σι α {ΠῸ ΤᾺΣ. 

90. ΒΈΟΜ ΤῊΕΒ ΖΑΒ ΤῸ ΤῊΗΒ ΠΔΝΡ ΟΕ ΤῊΒ ΟΑΕΡΌΟΘΗΙ.--- Ττι5 

ΤΘΟΥΡΆΠΙΖΟ ἃπΠ6 ΠΡ 6 ἢ ΤΠ 65 ΠΟΡῸ ἃη6 σοι ᾶρο, {ΠπῸ 

ὉΥΥ ΟΙΌΒΒΘα {π6 ΖΔ}, νυ Π10 ἢ} τνᾶβ, ΔΟΟΟΡΙηρ 0 ΧΟΠΟΡΠΟΗ, 

ἔοι" ππμαγ θα Τθού τνῖθ, θπτ αὐ πο ΤΊΒΒΑΡΠΘΥΙΘ5. 5ΘΘΠῚ5. ἴο 

ἤν τηδθ πῸ οἴου! τὸ οἤθοῖκ {ΠῸ61} ῬΥΟΡΎΘΘ5. ΑΒ {ΠπῸν ῬΡ1Ὸ- 

ορραρα, Ππουγονοῦ, ἃ ἴον πππαγοα οὗ {Π6 ϑηθιην 5 ΠΟΙ͂ΒΟ ἃ πα 

ΠρὩΓ-Υ ΤΠ 6 6] ἀ558 1166 {πὸ αὐ Θ κβ 1ἢ {Π6 ΤΘᾶ1 ΔΠ6 1ηῆϊοῖθα ΞΟ 

ἀδιηαρο. Τὴ Οὐθοκ θονηθ 86] 7 ν 611 - ΤΠ ΓΟΎΘΥΒ. ἜΘ ῸΠΗ- 

016 το ΤΌΔΟΠ {πῸ ἴοο, Ῥοηρ ἃ τηδίοῃ [Ὸν {Π61} Δαν ΘΥΒΑΤΊΘ5 

ΠΘΙΓΠΘΙ 1 5Κ1}1] ΠΟΙ ΘαΠΙρΡΙθηΐ, πὸ ὈΘΙηρ' Γ  Π6Ὶ ΘΟ Ρ6]]6α 

ἴο 5Πποοῦ αἵ ἸΟῃΠΡῸΙ ΤὩ ΠΡ, 51Π06 {πον 676 Ἰη5146 {Π6 ΠΟΙ]ΟΥν 

56 πᾶ 76. ΧΟΘΠΟΡΠΟΙ αἰζοιηρίθα ἰο οΠᾶτρο {ΠῸ6 ΘΠ ΠΟΙ 1 5ΟΠῚΘ 

ΟΥ̓ {πΠ6 ΠορΠθ5 ῆο Του μθα {Π6 γθ81 οἵ {π6 βάπιᾶτο, ας οοα]ά 

ΔΟΘΟΙΏΡ] 150 ποίπιπηρ. ΠῸῸ αἸα πὸ ἀδιηᾶρο ἴο {πὸ ϑῆθην ἃπαᾶ 

νὰ5. ΠΙΠη561 ΘΟΙΠΡΟΙ]6α το ὈΥΪηρ' ΠῚΒ. ππθ6η Ρᾶοκ ἴο 1Π6 Π|81} 

θοᾶν πἀπᾶρὺ ἤρο. ΤῸ ἢγδί ἀἂν νὰβ {που  ουο ἃ αἸΒοοιΡΊΠΡ' 

οΠΘ; Ραί {πα΄ πὶρἢηΐ ἃ 51η8}} θοαν οἵ Πὲτν ΠΟΥΒ6 νγὰβ θα] ρρΡοα, 

8 Π6] 150 ἃ {Π]ῸΟῸΡ Οὗ 5]1ΠΡΘΥΒ ἴνγο ΠΥ Θα 1Π 1061. ΤΠΟΓο- 

αἰτοῦ {ΠπῸν πιϑί ἢ Ῥοίζοι" βιθοθθβ ἢ ΤΟΡΘΙΠΠρ {Π6 ΘΠΘΙΗΨ, 

ψὙΠῸ0 οοΟΠἑητι }}]}ν Πονου θα ἃ οι {ΠῸ61’ Ηδηκδ, πὶ ον θη 50 {ΠῸΥ 

Βα Πυθα σΟΠΒΙἀΘ Δ Ϊν. 

Ιῃ Ῥυ θα] {Π6 αὐθοκα Του {πᾶ {ΠῸ61} Του ϑί]οη ({ΠῸ 

ΠΟ]]ονν Βα 8 76) σου] ποῖ θῸ τη 1 Π.81Π66 1Π ῬΑ ΞΒΙΠρΡ' ΟΥ̓́Θ ΤΟῸΡῊ 

ΘΟΙΠΐΥν ΟἹ ΠΘΗ ΤἼΥΘΥΒ ὙὙΟΥΘ ἰοὺ Ὀ6 ΟἸΌΒΒΘα. ΠθηῸθ βϑρδᾶῦαΐθ 

ΘΟΠΠΡΆ Π]Θ5. ὍΘ 6 ΤΟΥ 66, νν Π]0}} σοῦ ἴο [Ὁ}} ΘΠ] νῃθη {ΠῸ 

ὙΓΩΥ γὰ5 ΠΑΥΤΌΥ,, ΠΩ͂, οα. {πὸ ΟΥΠΟΥ Πα Πα, το τὸ ἴο Η]] ΠΡ Ων 

ΘᾺΡ {πε τϊρηΐ ΡῈ τᾶ 1 {Π|Η611 Π1π6, Δα ΡίΙηρ' {Π6 1} ΤΟΥ] .ΊΟΗ 

ἴο {Π6 5ρᾶθε ἴο "6 ΠΙ|Ι6α. 

Αὐτόν ἐοαυίθοη ἤν οὗ πὰ ο ]ηρ, ἴῃ {ΠπΠ6 οΟα 56. οὗ ὑγΒ 10} 

{πον αὖ {Πππ|65 5 Π θ θα ΒΟ ΟΙν ἃΠπΠῸ ὙΡῸ1 6. ΘΟ ΡΟ] 16 το Πα] 

ἔγθαπθητ]ν 1Π ΟΥ̓ΘΙ τοὺ ῬΙΌΘΙΡΘ. ΒΙΡΡΙΠΙΘ5 ἃΠῸ το οαγ6. ἴον {ΠῸ 

σουπαρα, {πΠ6 Οαὐθοῖκα γθϑο]Π 66] ἃ Ῥοϊπΐ γ ΠΟ 6 ἔα ΠΟ. ῬΥΟΘΎΘΕΒ 

ΒΘΘ 6] ἴο θ6 σοι] οἴου Ὀ]οοκοα. Οπ {ΠῸ Ἰο  πνὰβ {πὸ ΤΊΡΥΙΒ, 

50 αθορ {πᾶ {πὸ βο] Ἰθυβ οοα 1 Ππ πὸ Ροίζομι στ {ΠῸ]} 
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ΞΡΘΆΥ͂Β, ὙΧΠ116 ΠΙΡῊ του 15 5Ππ| {Π 6} 1π Οἢ {Π6 ΤἹΘ ΐ, ἃ Πα ἸῈ 

ἔγοηῦ ἂν {πὸ τυρρθαᾶ 8 Πα τηοπηςϑΊ ΠΟ 5 ΘΟΙΠΓΥ οἵ {ΠῸ 

Οδγ άπ Πι, ἃ τᾶο6 οὗ ῬοΙα πιο ἐδίηθουβ ὙΠῸ α6ῆρα {πΠ6 ατγθαΐ 

Κιηρ. Νονθυίπμοθεβ {πΠ6 ΟὙΘο τθβοϊνθα (0 Πρη {Π61} νὰν 

ΤΠΤΟῸΡ {ΠῚῈ5 ᾿ΠΠΟΒΡΙΓΔΌ]6. ΤΘΡΊΟΙ, Κπονηρ {πᾶ {πτ5 {πΠῸν 

σΟ]α ΤΘ8 ἢ ΑΥ̓ΤΠΘΠΙ8, ΠΘΠΟΘ, {ΠῸν ΓΟΙῸ το016, τ σου] 6 

ΘΑΒΥ ΤῸ {Ππ6πὶ [0 τη κ {Π 61} νὰν ὙΠ] ΓΠΘΥΒΟΘν ΘΙ {πον ΜΊ5Π6α. 

96. ΤΉΞΟΥΘΗ ΤῊΝ ΙΔΝῸ ΟΕ ΤῊΒ ΟΔΕΡΌΟΘΗΙ ΑΝῸ ΑΒΜΈΝΙΑ 

τὸ ΤΈΑΡΕΖΟΞ.--- ΔΙΆ ΚΙΗρ' {Π61} βίασί, ΠΟΥ ΟΥ Θ, ὉΠῸΘῚ ον } οὗ 

π6 ἀδΥ Κπθϑ5 {πὸ αὐτθοκβ γθϑοῃθα {πΠ6 Πγϑί οἵ {Π6 Ῥᾶββθβ {ΠΥ οι Ρἢ 

1η6 ΟΔΥα πο] 8 τηοιπΐα]η5 ὈΘΙΌΤΘ ΔΝ ΤΟΒΙβί 06. νὰ ΠΠΕ6ΘΥ- 

ἴκοη, Ὀὰΐ ἃ5 {π6 γϑδυ-σ γα νὰβ ΟἀΘβοΘΠἸπηρ ἴγοτη {Π6 Ρ8 55 

1ηἴο {πΠ6 νι] ]ᾶρὸβ ὈΘνΟΠα, {Π6 τηοτ Π 81ΠΘΟΥ 5 558 1166 {Πθ1 τυ] τ ἢ 

ΥἹΡῸΤ. ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΘΥΘ 66] ΔΤ 65 {πᾶ Πδα {Π611} ἴοθϑ δα {1Π|6 

ἴο ΘΟἸ]οοῦ 1π ἸΔΥΡῸΤ ΠΠΠΠΌΘΥΒ {π6 Π0]6 αΤθοῖς ΔΥῚῚν τηϊρηΐ 

Μ61] πᾶνθ Ὀθθη αοβδίσονθα. ΤΠῚΒ 885, Ππούγονον, Ὀαΐ ἃ ἴοτο- 

ἰαϑίθ οὗ ψῇῃδῦ νγὰβ ἴο ΓΌ]]ον ; ἃπα {[Π6 βονθὴ ἂν ΠΟ {Π6 

Οὐ θοκβ 5ροηΐ ἴῃ Ῥ8551ηρ {ΠΤΟΤΡ ἢ {Π15 Τπρροα τ ρΊομ, Ποβοῦ Ὀν 

{Π61} ΠΟΙῸΘ 8π6 ἀἰθίθυτηηθ ἴῸ65 8Πη6 ΤΟΤοΘα Ὀγ ἰδεῖ οἵ 5π0- 

ῬΠΙῈ5 ἴο ΤΠ ΤῸ ΘυΘ {Π͵ΟΤΡῚ] ΠΘΔΥΥ 5ΠΟΥ, Ο16 [γαπρῃς π 1} 

. ΠΕΓΟΒΠΙΡ5 ΔΠ6 ἀΆ ΠΡΟ. ΠΟ ΟΠα 811] {πᾶ {πον πα βου θα δἱ 

{π6 πᾶ πα 5 οἵ ΤΊΒΒΑΡ ΠΟΘΙ ΠΟ5. πα {ῃΠ6 ῬΟΥΒΙΔΠ5. ΕἾΠΑ {ΠῸν 

ῬΘΘΟΠΘα ἃ ΡὈ]81Π ὙγΠΟΙΘ {πὸν Του Πα] ΘΟΙ ΤΟΥ 016 ΔΤ ΓΘΥ5. 1η 

ψΠΠ]ΠΑΡῸΒ5 ΔΙΟπρ' {πὸ (θη το ΥἸνοῦ, θπαὶ ΠΟΙ6 ἀρδῖη {ΠΗ 1} Γαι  ΠΕῚ 

ῬΓΟΡΎΘΕΒ ΒΘΘΙΠΠ66 ΘΟΙΠ] ον Ὀ]οοκοα. ΤΠ ΤἸΝΘΥ τνὰβ το Ππη- 

ατγθα ἔθος τὰ ψ]α!ἢ 856 ἃθονο {Π61} ὈΥραβίβ ἴῃ ἀθρίῃ ; ἃ πα, ἃ 

ὃ, ΠΕΟῚ ΠΔΠΡῸΤ πο ΠοιθίοΟυΘ ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘα, ΑΤΊΠΘΠΔ ἢ ΟΥ̓ ΑΙΥΥ 

ὙῸΓΘ 5660 ΟΝ {Π6 ΟΡῬΟΒΙίΘ ΔΚ γτοδαν ἴο {πτνᾶῦΐ δὴν δἰζοιηρί 

ΟἿ {Π61} Ρᾶτὶ ἴο οὐΌ55. ΤῊηΘ (ΔΓ ΟΠ], ἸΠΟΤΘΟΥΘΙ", ΘΙΘ 566 ΠῚ [0 

6 σαίμουϊηρ' τη {Π611 ΤΘΔΤ ; 50 {πᾶ {Π610 5᾽Γππδί]0 ἢ ττὰβ ΟΥῚ[108]. 
ΉΘΓῈ ἀραῖη, ΠΟυΘυΥ, ΟὙΘοἸς τοδα]ηθε5 ἴῃ ἄθνιοθ, δἰ θη, ἃ5 

ΧΠΟΡΠΟΙ ἀθνοῦἊν ὈΘΠΙΘνθα, Ὀν {π6 ἔδνου οἵ πρϑᾶνθη, ἴοιπα 

ὃ. ΤΠ68 5 Οἵ σορίηρ νυ ἢ {ΠῸ610 αΠΠΟῸ] 165, Δ {ΠῸ ΥἸνον 85 

ΟΥΌΟΒΒΘα Ὁ ἃ ΟἸονοι βίγαΐαθθιη. Τῆτ5 {πὸ Το οποα {πῸ ΠΙΡῊ 

ἃ Πα ἀπ α α] δ 1πρ᾽ [016-86 οἵ ΑΤΘΠ1ἃ, ἃ ΓΘΡΊΟη οὗ ὈΙΓ61 οο] ἢ 

-- ἰοῦ 10 ντὰβ ποὺ ΠΟΘΙ 6. Ονοῦ {ΠῚ5 {ΠῸΥῪ ΤΥ ΟΠΘΩ τι ποπί 

ΔῺΥ ΒΘΙΊΟτ5 ΠρΉ[1ηρ', ΑἸ ΓΠΟυΡῊ {Π6 βαΐσαρ ΤΊΡΙΡαΖιιβ, ἀθϑρῖΐο {πΠῸ 



Χ] ]1ηἰγοσιοίϊον 

ἴδοι {πᾶ πὸ μαᾶ πιᾶθ ἂπ ἀρυθοπηθηΐ τ {ποιὰ {πᾶΐ {ΠῸν 

σοι] ΒΘ Δ]] ον ἴο ρᾶ55 {ΠγοῸρ {π6 σοαπίνν τιππιο]οβίθα, 1 

{πον 614 ποῦ Ῥαη {πὸ ν]]Πᾶρσθβ, ΤΟ] ονγθα ΟἹ βοὶν. αὐτου {Πθ1η, 

ὙγΔΙΠΠηρ [Ὁ ἃ ΟΡΡοΥΓαΠΪν ἴοὺγ ἃ {γθδομουοιβ αἰίδοῖς. Τῇ, 

Βονθνοι, {πον Ππαὲα Π{{1 Πρ τπηρ το ὁ, {πὸ πᾶ [0 μα 

Δα] ΤΥ Βα θυ αὶ ἔτη {ἸΠΌΖΘ ἢ Θχίθ 165 ἃ πα ἔΠῸΠῚ 5ΠΟΥ 

Δη6 {Π6 βουνοῦ οἵ {Π6 σγθαΐμου. Νοῦ οἣἱν 5ανοβ ἃπΠ4 ᾿βϑαβίβ 

οὗ Ρασάθη, μας 50ΠῚ6 4150 οἵ {Π6 βο] ἀ]Ἰου5. ΡΟ ΒΠΘα ἔσομι οΟ]α, 

Δ ΠΔΠν ΒΕ ΠΥ ΤΠ ῸΠ) ΤᾺΓΟΖΘῚ ΟΧχί ΘΙ] 165 ὉΠ ἔΠῸΠ] 5ΠΟῪ 

ὈΠΠΠΠΠΘΒ5; ὙγΠ116 ἃ {ἰπηθ5 {Π6 βοδυοὶϊν οὗ φῥγονιβίομβ 16 ἴο 

ἴθ} }1}16 5 Π Θυ]ηρ5 ἃ Πα Θχῃδτιβίϊοη. ΑΥΤΟΥ 811 {π656 Πα 5 Π105 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΤΟΥ β ἃ π 6 Κ οἵἨ ἔδαβίϊηρ πη] ἀΡραπἀαπΐ 5π0- 

ῬΠΘ5 1 ΑΥΤΠΘΠΙΔΠ ν]]Π]αρθα, 1110 ΒΔ] ὉΠαΟΥΡΥ ΟΠ Πα ἃ5 αἱ {ΠῸ 

ΡΥΘϑοηΐ αΔΥ. 

ΤΊΠΘποΘ {Π ΠΟ ]Ρ}] ν Δ ΊΟΤ5 {Π10 65, ΤΔΟΟΙΙ, ΟΠ ΑΙ θο5, ΡΠ ΒΒ, 

ΘΟΥΤΠΟΠΙ, Βοιηθίϊηθ5. Πανὶηρ ἰο ρμΐ ἀραϊηϑῦ ΒΕ ΌΟΥ ΟΡΡοΟ- 

ΒΙΠΊΟΠ, ΠΟΥ τηδ 16 {Π61} νὰν Ὀν ἃ γτοὺπίθ {πα ὁ ἢ ΠῸ ἸΟΠΡΘΙ 6 

αἀοίθυ μη] η6 4 ὙΠ σοΥΓαΙΠν, τπιΠ11}] αἱ Ἰοαρῖ {πὸν τϑδοῃΠοα ἃ 

ποι πίαϊη ὙΠ]Οἢ οὔουθα ἃ νίονν οἵ {πὸ βοᾷ. [ἢ ἃ βιυκίηρ 

ὙΟΥ-ῬΙοΐτπιθ, ΧΟΠΟΡΠΟΙ ὈΠΙΠΡῈ νιν ]ν Βοουο τι {Π6 56ΟΠ6 

ἃ5. {Π6 ΒΟ] ΟἸΘΙΒ. ῬΥΘΒΒΘΩ ΤΟΥ ΟΥ̓ Ίησ οὐ θάλαττα θάλαττα, 

Δ Πα ΘΠ 66 ὁη6 Δ ΠΟΙ ΠΟ] τ] [θαγ5. ΕῸΣ {πον ἐποπρἢΐ {πὰΐ 

{ΠπῸ 55! οἵ {πΠ6 βθὰ πηιρᾶηΐ {Πὰΐ {ΠῸ611 ΠΑ ἀ5Π105. Δ Πα ΤΌτ}]65 

ὙΘΥΘ ὌΝΟΥ 8Π4 {Π61} βαΐδίν ἃββϑιισθα. ΑἿΘΥ 51ῚΧ αἀἀν5 ΤΠ]Ο076 οἵ 

τ] 7 ὉΠ] ηρ' {ΠΡΟ ρἢ {Π6 Ἰὰπα οὐὗἨ {ΠπῸ ΔΙδουῦπο. ἃπαὶ ΟὈ]ΟΠΙ. τ{ΠπῸ 

Ἰαϊίου οἵ ὑπο βοιιρηῦ 0 ΟΡΡΟϑΟ {ΠῸ611" ῬΙΠΌΡΤΟΒΒ, {Πὸν Το οΠῃθα 

{Π6 ατροῖ οἵν οἵ ΤυάροΖιιβ (ΤΊ ΘΌΙΖΟ 1) οἡ {Π6Ὸ 5ΠοΥ 5 οὗ {Π6 

ΒΊΔοΙς ὅθ. Ἡοῦο 1} {ΠᾺ ΠΕΡΊ νἸηρ᾽ {πὸν οἴουθα τὸ {ΠῸ σοαβ 

{Π6 58 ΟΥΊΠΟο5. {πον πα νονθα, ἃ πα Ἰηβυ αἴθ σΆΠΠ65 1ἢ {γῈ]ν 

σοῖς ΓἈΒΠ]Ο0η. 

91. ΒΈΟΜ ΤῊΒ ΤΈΛΡΕΖΙΞ ΤῸ ΤῊΒ ΒΟΒΡΟΚῦΞ.--σ-͵]σϊ ΤΥΔΡΘΖΙΙΒ 

{Π6 ΔΡΠῚΥ ΤΟΙ] ]Πη6α] {Π|ΣΓν ἀαν 5. [01 πη} -προοαρα γοϑύ ἃπα 1ῃ 

{πῸ πΠορο {πᾶ βαΠοΙομῦ γο55615. τηϊρηῦ θ6 οΟ]]θοϊοα το πιᾶκο 1{ 

ῬΟΒΒΙΠ]Ο [1 {Ππ6πὶ τὸ ῬΙΟΟοοα [Ὸν {πὸ τοδί οὐ {πὸ ννὰν ὈΥ 5θἃ. 

(ΟἸΠΠἼΒΟΡ ΠΤ. νὰ ἃ ΠΝ ΟΥῚ ΒΡ σοβ 0 Ποβραίοποα τὸ θ.ν Ζἂη- 

{{π|ὴ [0 5601. {0 οΟΤδ1 {Πα ΠΕΡοΥ 5. ἔροσι {πὸ Το ΔΟΙΠΟΠ]Δ ἢ 

Δα Π11..81 ΑΠΑΧΊ15. ΔΙΘΔΠνγ Π116 ῬΑΒΒΙΠΡ' ἸΠΘ ΟΠ ΉΓΠΠ6 ὙΥΘΓΘ 
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561Ζ66, 8Π6] ΒΌΡΡΌΠΙΟ5. ΕΘ. ῬΥΟΘΌΓΘα, ὈΥ Ὀ1Π]ΔΡΊΠρΡ' ΘΧΡΘΟΙΓΟΙΒ 

1ηἴο {π6 Του τον οὗἩἉ {π6 (ὍἹΟΠΙ ἃπα οἰ" ΠΟΙ ΟΥΙΠρ' {11065. 

Αὐ ἸαπρΊῃ, ἴῃ ἀΘΡΡ 811: ΟΥ̓ ΟὈΤΔΙΠ]ΠηρΡ' ΠΊΟΥΘ 5Π105, πον αοίοι- 

Τη1Π66 [ο βού οί, ρα{{1πηρ0’ οἢ θοαὶ οἵἩ {Π6 νϑϑβθὶβ {πον πα {Π6 

5101 8π6 ννοσπαθα 1} {Π6 οι θη ἃ Π6 811] {Π6 Ῥασραρο, γγ 116 

{Π6 8016-Βοα 166 Ῥγοοθοαθα ὈΥ ἰᾶπα. ΤΠὰβ 8 [ΠΓ66- δ 5 Τ]Δ1Ὸ}} 

Ῥγοπρηῦ {πϑῖὴ ἴο (ὑθαϑιιβ, ὑγΠΘ 6 ἃ Πα] οἵ θη ἀδν5 γγὰ5 τη866, 

8.η6] ἃἴΓ6 1} ὩΠΟί ΘΙ ΟΌΥΠΘΥ οἵ 16 αἀγγ5 πον ΤΘϑοΠθα Οοἰγογᾶ. 

Βοίῃ οἵ {πθ86 τοῦθ Οὐ θοῖς οἵἴ165, ΠΚῸ ΤΎΔΡΘΖΙΙΒ. ΘΟ]ΟΠΪ65. οἵ 

ΘΙΠΌΡΘ, ἃ ῬΟΥΘΥ 1] οἷήν ἸγΊπρ' ΤΥ ποι το {π6 ννοϑῦναρα. Αὐ 

Οοἴνογαδ {Π6 ΡΌνΘ ΠΟΙ σνοσ] ποῖ Δα τη1Ὁ {Π 61 νυ Π1π {ΠῸ6 νν8]}]5, 

86] {πὸν Ππδα ἴο τοβοῦύὺ ἴο [ΌΤοΘ ἰο ΠΠπΠα 5Π6] [61 ΤΟΥ {Π611} 5101, 

ΑἸΌΠΟΌΡῚ {ΠπῸὺ ἃρδίδιπθα ἔγοιη {πῖον ἃοῖβ οἵ ν]ο]θπθθ. ΤΠ 611 

ΒΙΔΥ ἴῃ {Π15 Ὀ]8 66 νγὰβ ἃ Ιοῃρ' 0η6 (ΤοΥΐν- ἤν 68.085), νοῦ 5011] 

ΟΠ ΊΒΟΡ 5. αἸ1α ποῦ ἃρρθᾶγ. Εηνουϑ, ΠΟυΘν ΘΙ, οδιη6. [ΤΟΙ 
ΘΙΠΌΡΘ, δὲ συ] ἢ ΟἿΤΥ {ΠπῸν 616 ῬΤΟΠΙ]ΒΘΩ͂ ἃ ΤΡΊΘ ΠΟΤ νυ ]θο πη. 

Τὸ νγὰβ ἀπ] ηρ' {Π611} δίαν δύ οίνονδ {πᾶὖ ΣΧΘΠΟΡΠΟΙ ΒΘΘΙῚΒ 

ἴο πᾶνϑ Θοπορινϑα {ΠπῸ 1ᾳθ8 οἵ 561ΖΙ Πρ ΒΟΠ]6 ΠΟΙ - αὐ θεοῖς οὐὐν σι ἢ 

{Ππ6 ΤΌΤΟΘ ΠΟΥ δῦ ΠῚΒ ΘΟΙΠΠΠΔ ΠΩ, 8 Πα Οἵ βία Ὀ]Π15Π1Πρ' ἃ ΘΟΙΟΤ, 

ὙΠ10 ἢ) ποῦ] ἢ ἤᾶνγθ ὈΘΘῚ ΟΟΥ̓Γ81} 0 ὈΘΟΟΠΊΘ ΤἼ6 ἢ ἃ πα Ῥον 1]. 

ΤῊ15 ΡΠ τγὰβ ππίουππᾶίοὶν αἰνι!σοα τὸ {Π6 ΔΡΊΩΗΥ ὈΥ {ΠῸ 

ΒΟΟΙ Βα ΘΙ 1] ητι5, ἃπα 1664 το τη} ὈΙΓΓΘΥ 655. ἀρδϊηδ Χοηο- 

ῬΠΟη, ΔΙ ΓΠουρῚ Π6 Ῥα]1Ο]ν ΤΟ ΠΟ ΠΟΘ {Π6Ὸ Ῥτο]θοῦ ἃ Πα ΒΟ 6858- 

ΤῊ ν οοιηθαί θα {πΠ6 ΟΠ ρος. Ὀγοαρὐ ἀρδιηδύ πη. [{ Ὀοοδ ΠΟ 

ΤΉΏΟΤΘ ΔΠ6 ΤΠ016 Ὁ]41η, Πονονοι, {πα΄ ΟΙΒΒΘΗΒΙΟΙ νγἃ5 16. 1 

{Π6 ΔΙ, ἃΠΩ τὖ ΤΟαα]γ 66 81] οἵ ΧΟΠΟΡΠΟΠ Ὁ ΘΙοαθ πο 6. [ὸ 

Το δύο οΟΟα ΟἸΒΟΙΡ]1η6. Αἱ {Π15 {1π|η6 {Π6 ὍΠΟΥ ΙΝ. 616 1Πη61|- 

νά π8}}ν Ὀγοπρηῦ ἴο {118] [Ὸ1 {ΠῸ611 δοίβ ἀπ ]πηρ' {Π611 [611 οἵ 

οἴπορ. 

ΘΠΟΥΤΥ ἃἴου {Π|15, Βα !Ποιθηῦ Ὁ ΉΒΡοΥ 5. Πᾶν ηρ' ὈΘΘΠ ἃ 5561η- 

ὈΠΟΘα ἔπτου ΘΙΠΟΡΟ ἃπα ἴπτοῖη ΠΟΙ δο]δα, ἃ ΟΥθοῖς οἷζν Ἰγιηρ' 

ξαγίπου ἰο {πὸ νγοϑύ, {Π6 ΔΙῚ βού 581], ἃ πα αἴθ ἃ νογᾶρα οἵ 

ἃ ΠῈΣ ΔΠ6 ἃ. πΙρἢὐ το ῃθα ΘΙηῦΡρθ. Ποτα ΟΠ ΠἼΒΟΡ τι ΠΟ] πο 

ποῖ, Ππαντηρ [8116 6] αὐτου }]ν 1π ΠΝ αποϑὺ [Ὁ ΒΠΙΡΕ; 8 πα ΠΟΙῸ 

1Π6 ΔΙΊΗΥ ΤΟ ΒΟΪν αὶ Το ΘΠΟΟΒΘ ἃ 51Π90]6 σΌΠΟΙ Δ] 1π {π6 Ρ]δοα οὗ 

{ΠΟ056. ΠΟΥ 11 ΘΟΥΠΠΠΔ ΠΠ. 6 ΒΡ ΤΘΙΠΘ. ΘΟΙΠ Δ Π6] πνὰβ ΟἸοτοα 

ἴο ΧοποΡρΠοι, Ὀπύ Π6 ἀ60]1πη66 οἂΐ οἵ “οἴου μοο το ΟΠ ΓΊΒΟΡΠΒ 



ΧΙΠῈῊ Τηϊἰγοσηποίϊοη, 

ἃ5 ἃ ΠΟΘ ἰΔΘΙ ΠΟ] Δ, ἃΠ 6 ὈΘοδιι56 [Π6 ΟἸΠΘΙῚΒ 676 ΠΠΓΔνΟΥ]6. 

ΟΠ ΊΒΟΡ Πτ5 τ 5 Π 6 ΟΠΌΒ6η ΘΔ 61 Πα {Π6 ὩΤΊΩΝ 581166 ἩΠΑ͂ΘΡ 

Π15 Θοιητηδ Πα τὸ ἩΘτδοΙδδ. 

ΑἹ {Π15 Ῥοϊπύ 10 βϑοόδπιθ οἶθδι {πᾶ {Π6 σοοα αἸΒΟΙΡΠΠΘ6 γΒ]Ὸ ἢ 

Π8α 4016 50 τηπ|6}} [ο 5ᾶνο {Π6Π} 10 {Π611} ἀἂν οἵἨ 611] νγὰβ Ὀγθαῖτ- 

ἰηρ ἄονγιι, ἃπΠα {πᾶΐ πλὴν 676. ΠΟῪ δοίπαίθα ὮὈν τηοίϊνοβ οἵ 

Θ͵ΘΘα ΔΠ6 56] -Ἰηΐου δῦ σαίπου {πᾶ ὈΥ Ιου ]ῖν ἴο {Π6 ΘΟΙΠΠΊΟΠ 

γγ6 8}. ΤΟΊΒΒΘΉΒΊΟΠ5. ὈΤΌΪΤΘ οαἵ ἴῃ {Π6 ΔΥΊῚν ΒΟ 16α ἴο ἃ Τονοὶί 

οη {Π6 ρΡᾶυΐ οἵ {πὸ Αὐοδαϊδηβ ἃ πα ΑΟΠμδ θα Π5. (ὙὙη0 ΤΟΙΤΠΘα ΠΟΤ 

{πᾶη Πα] οὗ {πΠ6 ΠΟ] ἃν). ΤΏθϑ6 ὁἤο56. ΘΟ Π8 Π 675 οὗ 

{Π6 11 ΟΥ̓, ΜΜΠ116 οὗ {πὸ τοδί ἃροὰΐ ΠᾺ]Γ τοπδ]ηθα Ἰογὰὶ ἴο 

ΟἸΙἼΒΟΡτι5, γυ 8116 {ΠπῸὸ οὔ ποὺ μὰ} αἰίαοπθα {Ππϑυηβοῖνοβ ἴο Χομο- 

Ῥῃποη. Τη6 Αὐοδαϊδη αἰ νΊβΊοη βού οἵ ]0η6, θαΐ 1π αἰθιηρίηρ' 

ἴο ῬΠαρΡῈ {πὸ οοαπηίγν οὗ ΒΙΓΠν πα, 10 τγὰβ ΒΥ Πα66, ἃπα 

ΟΠ] ΡΙΌΡΆΌΙν Πᾶνγθ θΘΘΠ ΘΠΓ6]ν ἀοδίσον θα Πδα 11 ποῖ Ὀθθη 

ΡΟΒΟ θα ὈΥ ΧΟΠΟΡΠΟΙ ἃ Π4 ΠῚ θη. ΑοΥ {Π15 ἐΠ6 συ 0]6 ὩΤΊΩΝ 

οαϊη6 ἰοροίποῦ ἃρδὶη ἃ (Α]ρδ,--- Ροϊηΐ τη]ᾶννὰν ον θθη 

ἩοτδοΙδα πα ΒΥ Ζαηςπη1--- Πα] ὁΠοθ6 ΝΌΘΟΙ ἃ5 115. ΘΟΙΏΤ Δ Π (ΘΙ, 

ΟΠ ΊΒΟΡΠτι5᾽ σΟΙΠΠΠ8 Π6 Πᾶνηρ' αι ΟἿΪν ἃ ὑ66Κ. 

ΤἼῊΘ Ἰοοαίϊοη οὗ (ὐδ]ρ ννὰᾶβ 50 Γανου δ ]6 [ον {πῸ Το πα .Ί0 ἢ 

οὗ ἃ οοΙοὴν {πᾶΐ {πὸ βο  αἼοὺβ ποϑιταῖθα τὸ τὰκ ονθπ {Ππ6 οΥ]- 

ΠΑΓῪ ΠΙΘΑΒΊΈΓΟΒ ΤῸΥ π]Δ ΚΊηρ' 11 46 ΓΘ Π5Ι0]6, ᾿οϑῦ ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 5Πο.] 4 

5601 0 πᾶ ]ζο {Π61} βίαν ρου ποπί. ΕἾΠΔΙΠΪν, Πούνονον, (Ἰθὰ- 

Δ Π 66, {πὸ ΠΟΘ ΔοΙΟ18 ἢ Πᾶν ποδί (ρΌν ΠΟ") οἵ Βυ Ζαης πη, 

ὀατη6 ἴο {ποῖη, πα ΔΙ Πουρ ἢ {Ππγοτρῖ {πὸ τπδομιπδίομα οὗ {Π6 

ΓΘηορα 6. ΠΟΧΊΡΡΙΙΒ. ΒΘΤΊΟΤΙΒ. ΤΥ ΟῸ]6. ἃΤΌΒ6, ἃ πα 1 Ἰοοκοα ἴῸ} ἃ 

{Ππ|6 ἃ5. ὑποιρὴ {πΠ6 Ονγδδῃ {ΤῸῸΡ5 σοῦ] Ππα {πΠρϑιηβοῖνοβ 1ἢ 

ΟΡΘἢ γᾶ ] ἢ ρανίδα, {πὸ {τοι 0}]6 νγὰβ 84 7 πϑί6α ἃπα ΟἸδαπ ον 

νᾶ Δ5Ιτθα [0 ἀββσηθ [Π6 Ομ 4 οὗ {Ππ6 ἃγτην. [{{π|ρνου δ] 

ΟἸΊΘΗ5, ΠοΟυΘν ΘΙ, αἀοίου θα πη ἔγομ δοίπρ ἃ5. {Π61} ᾿ΘΔΟΘΥ, 

Πα πὸ ἀοραγίθα ἃ]0Π6, ῬΥΟ ΤΠ Ἰβηρ {ὑπαὶ Π6 που] ἀβϑὶδί ΤΠ ὴ 

ΜΠ 6 {πον τϑδοποα ΒυΖαηίιμη. ΤΠΘ ΔΊ {Π6η βοῖ οἵ πΠ6ΘΥ 

15 Οὐ ΘΟΠ Δ ΠΟΥ 5, Δ ΠΩ τη οΠΘα {Πγοὰρ ΙΓ να πΠ|1] 11 

γοΔΟΠοα ΟΠ ΒΟΡΟΙ5, ΟἸΤΘΟΙν ΔΟΙΌΒΒ {πΠ6 ΒΟΒΡΟΥΒ ΓΤΌΤΩ 

ΒΖ ΤΠ}. 

917. ΟΟΝΟΙΜΙΒΞΙΟΝ.---ἼΤ νο,  Πθὴ {ΠπῸν βοριηθα τὸ πᾶν ρΡαββοα 

{Πγοιρ}} 811 {π6 ἀδηροῦθ ἃπἃ ΠΕΡ 5Π105 πα ὑνοσο ἴο Ὀ6[8]] 
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{ποῖ, {ΠΟΥ 616 Ποϑ Ππρ66] το πιθοῦ ἄραϊη τυ ἢ {Υ ΟΠ Υ, {Π15 

{πη6 αὖ {π6 Ππᾶπαβ5 οἵ δῃ ππνγουίῃν Οατρθοκ. 

ΤΠΏ6 ΠιδοΘ ΘΙ ΠΟ Π18 1) ΔῈ] Π111 8] ΑἸΠΔΧΊΡΙ5. 864 θΘΘη ὈΥῚΡ6α ᾿ν 

{πΠ6 βείγσαρ ΠΑ Π θα Ζιιβ (0 ΡοΥϑπιδ 6 {πΠ6 ΟὙ θ κα 9 ΟΥ̓ΌΒ5. ΟΥ̓ΟΥ 

ἴο {πῶ θππορθδη 5146 οἵ {πὸ βίγλες, ἃπα ὈῬγοπρηῦ {Π15 ἃ Ροσΐ 

Ὀν ἃ [8156 ῬΤΌΤΉ156 {πῆ Π6 ποῦ] ρυονι 8 ρὰν ἴου {Πθη]. Δ ΠΘ ἢ 

{πον δα] ΟΥ̓ΟΒΒΘΩ, Πονονοι, ἃΠα 676. Ὑ]Π1π {Π6 νν 8115 οἵ 

ΒΒ Ζαηΐιιη, ΑΠΔΧΙΌΙ5, ᾿πβίθδ οἵ ρυονιαηρ' {Πϑῖὴ 10 Ρὰν, 

θδρτ]6 4 {πη οὐΐβιθ {ΠῸ νυ 8}15 ἃπα Ῥ8 66 {π6ηῚ σού ΞῈΡΌΠ1ΘΒ 

Ττοτη Τ᾽ ΓΔ οΙδη ν 1] 0Ὸ5 1η {ΠῸ6 ΠποΙΡΉ ου Πποοῦ. ΑΥ {Π15 {Π6 ὩΤΊΗΥ 

αἰζοπιρίθα το τ6-πΐθι" {ΠπῸ οἷἵν Ρθαύ Τοαπα {π6 σαΐίοϑ 5ππί ἃ πα 

θα. Τπηοοηβοα αὐ {Ππ|5 {πὸ βο  αἸου5 θασϑὺ ον πὸ σαΐοβ, 

ΤΠ5Π6 6 ΟΠ66. ΠΙΟΤῸ ὙΠ], 86 πο 6 ἃ ροτί το 5801. {Π6 ΟἸΙν, 

Ὑγ Π6η ΧΟΠΟΡΠΟΙ 1Π Θα Πθϑὺ 8 Π6 ῬΘΥ ΘΙ  ΒΙγ 6 ΟΥ 5 5Πονγρα {ΠΡ61ὴ 

{π6 οαἰπιπ {πον που] ὈΤΊΠΡ' ΠΡΟΙ {ΠΘΙβΘ να Ὀν 516 ἢ ἃ αθ6α, 

Δ Πα {Π6 Ἰηρνη8 0 ]6 τοι υι1ο {πα νου] 6 οχδοῖθα Ὀν {Π6 

811- ρου ἃ] ραγίδηβ. Βτοιρηΐ το {Π|611 ΒΘΠ565. ὈΚ {Π15 Ρ]68, 

{Π6 ΒΟ] ΟἼΟΥ. τ Παγονν ἀρδ]η τυιτποιΐ {Π6 τγ8}15, ἃ Πα] δοοορίθα 

{π6 οἵου οἵ δῇ δανθηίαγοι, (ὐοΥαίδαςδβ, [0 [αἶζο {Π6 1 ἩΠΟΘΙ 

Π15. σομηηδπα. Βα {πΠ6 ῬΡΙΌΡΟΒΑΙ οδπ|6 ἴο ΠΟΙΠΙΠρ, ἃ5. [Π6 

ΤΟ ΒΟΌΤΟΟΚ οὗ Οοογαίδααβ ρτονθα ΠΟΙ ᾿πδαθαπδίθ. 

ΜΙ Θαη 116 ΑΠΑΧΊΌΙτ5, ΠΥ] Πρ' 1 ΠΝ {ΠῚ ὈΘ6η αροοϊνϑα ὈΓΚ 

ῬΒΔΥ ΠΑ ΡθαΖαβ 1ἢ {Ππ6 τηδίίοι" οἵ {Π6 γον γα ῬΥΟΙ56 64 Π]Π ἴον 

Ἰοδαϊηρ {πὸ ατθοκθ ἔσο βία ἴο Εὔθτορθ, βοιρηΐ τοὺ ἄνθηρο 

ΠΙπβ6 1 οα {π6 ῬοβΙδΠ ϑαῖγ8 0 ὈΓ Ιοδαϊηρ' {πὸ ΟΥ̓ δ οΚ 

ἰηΐο Αβϑῖὰ ἰὸ πᾶ Κὸ γᾶ] ΠΡΟῚ πη. Βαΐ Π6 νγὰἃβ {πυνᾶυῖθα 1 

{Π15 ῬΙαπ Ὁ {ΠῸ πον ]ν-ΔΡΡΟΙΠἰ 6 ΠΥ πιοβί, ΔΑΥΊΔ ΟΠ τπι8, 1 ΠῸ 
Βανῖηρ πὸ ἐποπρηύ οἵὐὁἨ 8]] ΟΡ ΑΠΑΧΙΌΙΒ ἴο τηᾶῖκο ἃ Ῥυϊναΐθ 

81 ΟΝ ῬοΥβῖδ, πυθαίθηθα 10 51η|ς {Ποῖὴ 1 {πΠὸν {γ16 6 [ο ΟΥ̓ΌΒ5. 

ΤΉνγαγοα ππ ἀρϑῖπ, [Π6 ΔΙῚΝ τΟΟΚ ΒΟΥ 6. ὉΠΩ͂ΘΥ {ΠῸ 

ΤΉ ΓΔ οΙδπ ΡΥ ποΘ ας θβ, τ ΠῸ ῬΙΟΙΊ56 4 {Π6Π] 1106 Υ 8] ρὲ ἃ πα 

1ῃ ΔΙ ΟΠ ΒΡΘΟΙΔ] ουδπίβ ἴο 1Π6 ΘΌΠΘΙΑ]5. ΕὟὌΙ ὕνγο πο 1 }Π|5 

{Π6 ΔΥΊΩΝ ΒΟ γα πΠ6ΘΥ ΠῚΠῚ, ΟΗΪν ἴο θ6 ἀο γα θα οἵ {Π6 ῥυοιη- 

1Ι5644.Ἅ Ῥᾶγν, δ πη4 Ἰϑς ὁποθ τηογ αθϑιιπί6. ΑἹ {Π1Ὲ ΟΥΊΒ15, Πον- 

ΟΥΘΥ, Του ππαΐθὶν ΤῸΥ ἐποιη, ραγία αἰ θΥ η] η 66] ΠΡΟῚ τᾶ 1 ΙΓ ἢ 

Ῥρυβῖα, ἃ πα πα πρρα οἵ ἰτοορθ. ΤΠὴῚ6 ΔΙῚΏΝ τγὰ5 66] ΒΟΙΌΒΒ 

᾿πίο Αβῖαὰ δ πη παπαρθα ονοῦ ἰο {π6 ὥΡραγίδηη ΘΌΠΘΙ ἃ] ΤΠΙΌΤΟΠ, 



ΧΗ ]1ηἰγοκιοίοη, 

8 ΧΟΠΟΡΠΟΠ 5 βίου οἶδ τ ἢ {πὸ δοοοιηΐ οὗ ἃ 5ιιοοοϑϑία] 

ΤᾺ 1 ΠΡΟΣ {πὸ οβίαίος οὗ ἃ θα] ἢν ῬΡΥΒΙΠ, ὙὙΠΟΙΘΌν τ 0 ἢ 

Ροοίν ννὰβ ορίαϊηθά. 

ΙΝ 

ΜΙΒΟΒΙΑΝΈΟΤΙ 

358, ῬΕΟΜΙΝΕΈΝΤ ΡΕΒΒΟΝΔΑΘΕΒ.---ΟΡρδοθ ΤῈ Ὀ6 δῖοι ΠΘΡῸ ἴῸΓ 

δι ἴον ὈΓ]ῸΙ ῬΑΓ ΡΤ Ρἢ5. ΤΟΡ ΓΤ ΠἸηρ' Ἰπα ]ν] ππ}5 ῬΤΟΙΪπθηΐ ἴῃ 

{πΠ6 ἢγϑῦ ἔοι" ῬΟΟΚΒ οὗ ΧΟΠΟΡΠΟῚ 5 βίουν, πο, 1 τπθη!]οπθᾶ, 

ἢᾶνο Τϑοοινϑα Ραΐ ἃ ραβδίηρ ποίϊθθ ἴῃ {Π6 Ῥ ΘΟ] ηρ' 5ΘΟ 05. 

(4) Ομβάβοηῦβπ: ΟΥ̓ ΟἸθαγοππ5, {Ππ6 τποϑδύ ΡΥουΪπρηΐ ἃπᾶ 

{Π6 ΔΌΙοϑύ (11, 2, 85) οὗ {πὸ ΟὙΘΘΚ σὅθπουδ]θ ὉΠΑ͂ΘΥ ΟΥΤΌΒ, 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ Πὰ5 ΒΙΤη5611 οἼνθη ἃ βκοίοῃ ἴῃ 11, 6, δὃ8 1-15, [6]ΠἸπρ 

Οἵ ΠῚ γα ΠΚ ομαγδοίοι, Π5 ἀθῆδποθ οὗ {πὸ ϑ'ραγίδῃ ΘΡΠΟΥΞ, 

8 15. ῬΔΗΙΒηΙηθηΐ ἴσοιη ὥραυία. Ηδθ νὰβ ἃ Θχρϑυϊθπῃορᾶ 

ΘΔ ΙΡΊ ΘΙ ὈΘΙΌΤΘ ἢ6 ἴο0 1 βου ν]ο6 τ] Οὐταβ, ἃπα ἴῃ Χοπο- 

ῬΠΟΠ 5 ΒΟΥ ΘΧΠΙΙ5. {π6 {γαῖα οὗ ἃ ἰυρῖοα] ϑϑραγίδη. ΠῸΘ 

ὝΑΒ, ἃ ΒΘΟΙΟ ΟἸΞΟΙ ΘΙ ΠΑ ΤΊ5η (1 ὅ, 8 Π, π' Τ 8. ΒΤ 6 

δὃ8 9-10), ἃΠηα τνὰβ ἴδθαυθα τϑίπου {Π8π’ Ἰονθα ὈΓΥ 5 ΠΊΘΗ. 

ΤυσΊπρ' {πὸ θατ16 οὗ ππαχα ΠῚ πη πιο οαπιίοι ἰΘα Π]Π ἴο 

αἸβγοραγα ὐὑὐτιβ᾽ ΘοΙητηδ 4 ἴο ὁπ ρα {πΠ6 ῬΘΥΒΙ8 πη οΘηΐοῦ (1, 8, 

δ 13, π.}, ἃΠ4 τηδν ᾿6 5814 ἴο πᾶν θη {πὸ ᾿πα]γθοῦ οαπιβθ οὗ 

Ονσιβ᾽ ἀθδίῃ ; Π116 15 ΟΡ ΠΠ1ν 1ἢ {Υπιβίηρ' {Π6 ῬΤΌΙΊἾΒ65 οὗ 

ΤΊΒΒΔΡΠΘΙΠΘ5 166 ΠἸΡΘΟΙν το {[Π6 56ῚΖ 16 οὗἩ {Π6 Ὑὐθο Κ ΡΌΠΟΥΔΪ]5, 

ΠΙΠη561} Ἰπο]πθα. ΑἹ {πὸ βὰ Π16 {11 6 ἢ6 ΒΘΟΙῚ5 ἴο ἢᾶνθ θθθὴ 8 ἢ 

Δ Ὀ]6 ΘΟΙ 8 661, ἃ] ΠΝ Ἰο55 γγὰ5 ἃ βού ο ον το {π6 Ὑθοῖκ. 

ΟΥ̓ {Π6 βίγιο θοίννθθη (Ἰθανοπτ5 ἃπαὶ Δίθπομ, ΧΘΠΟΡ ΠΟΙ 585 

11{16 (1, ὅ, 88 11ῈῸ  { ΤΙ, ὅ, ὃ 28), ἃπα 15 ΔΡΡΡΙ ΠΕΥ ΘΔΓΘΓα] ἴοὸ 

Ρὸ 7ιβύ, ΔΙ ΠοῸρΡῚ ΠῚ ΟΥ̓ ΒΥ ΠΡ Δ ΓΠ165. ἃΓ6 Ῥ]ΔΙηΪν οἡ {Π6 5166 

οἵ ΟἸΘαυ ἢ πι5. 

(η) Μενκον : ΟΥ̓ Μϑῃοῃ, ἴοο, ΧΘΠΟΡΠΟΙ οΊνοβ ἃ βζοίοῃ (11, 

6, ὃ821-20), ἃπΠα οἠθ {πᾶΐ 15 ὉΥ ΠῸ τηθ8η5 ἢδίίουησ. Ἠθ 

ΒΘΘΙῚΚ ἴο πᾶν ΘΟ ἃΠ ΠΠΡΙΠΟΙΡΙΘα Δαν π 1} 6}, ἃ Πα γγ6 ΠΙΔ 

γγ76}1 Ῥ6ΠΙον {πα αἴτζου ΟΥτβ᾽ ἀθαῖῃ Π6 τνὰβ τον ἴο ΒΘΟΌΓΘ 



Τηἰγοαιιοείοη Χ]Ιν 

δαναπίασο ἴῸ Πιτηβο! ἢ Ὀν Ροίθ αν ηρ' ΠῚΒ. ΘΟΙΓ 8 65, ΑἸ ΠοΟῸΡἢ 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ 15. ΟΔΤΘ α] ποῦ ἰοὸ τη κα αἸτ θοῦ οπᾶυροθ. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ {Π6 

ΘΘΠΟΘΥ ΙΝ ΕΙῸ Β6ΙΖθ ὑπ0γ6 15. ΘΤΌΟΠΠΟ ΤῸ] {Π1Π|κ]πρ' {πᾶ Π6 

βΒοιρῃῦ ἰὼ ]η ἵδνοι ἴο1 ΠΙΠ56 17 Ὀν ΟἸδΙτηἸηρ τὼ ἤᾶγθ ὈΘΘΗ 

ΤΠ ΤΠ ἢ 8] ἴῃ ὈΓΙΠΡΊΠρ᾽ ἃ θοιὺ {Π6 βιθοθθα οἱ ΤΊΒΒΕ ΠΟΥ ΠΟΒ᾽ 

ῬΙΔπ, θαθ {Π6 τ θα] νγὰβ ΤΠ ΟΙν {Ππᾶΐ Π6 τγὰβ ἱκορύ δ|1ν6 ἴῸ} ἃ 

γ ΘΔ, ἃπα αἸ66 ππαᾶθὺ ἰοῦ ῖατ 6 ᾿πϑίθαα οὐ Ροϑῖηρ' θομθαα θα δἵ 

ΟΠ66 ἃ5 {Π6 ΟΥΠΟΙ’ ΡΈΠΟΡ ΙΒ νοῦ (11, 6, ὃ 20). Τὴ {Π15 ΒΟΠΟΪῈΙ 5 

ΘΘΠΘΙΆΠν 566 {πὸ σους οἵ Ῥαυνβαῦδ, υΠο56. δύῃ ΔΘ ΠΟΙ 1Π- 

ΘΠΣΓΘΩ ἃ5. ΒϑΙηρ᾽ ἃ {τ 10} (0 Ονττιβ᾽ οδ1|86. 

(6) Ῥκοχενυβ: ΤῸ ΡῬΥΌΧΘητα ΧΘΠΟΡΠΟΙ αθνοίοθ νΠδὺ 15 

Ποῦ ΤΠΘΤΟΙΥ ἃ ΒΙΟΟΥΎΔΡΠΪΟΔ] πἰκοίομ, θαὺ ἃ {δαῖτ οἵ ῬΘΥΒΟΠΔ] 

δἰδοίοι (11, 6, δὃ8 160-20). Ἠδ 15 1 ΘΥΘΙΥ ΜὙᾺΣ 8 δἰ{γ δοῦν 

ΠρΡῸ16---ΟΌ ΠΟΤΌΙΙΒ, ΠΙΡἢ-Ἰ] 466, ἃ Πα σα] Πναΐθα ἢ Ππ6 Π8α ουθη 

βύθα]θα πΠάΘΥ {πῸ ἤδιηουπ οὐρα (11, 6, ὃ 16). Π| νγὰβ δἵ 

15 Ἰηνιςαῦϊοι {παΐ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 70] πο {πῸ Ἔχ 10 οἵ ΟΥΤΈΒ, 

8 Δ]Π]Π 5] 5. ἴο {Π611} ἔγ]Θ 510 ἃΡοσπα (11, 4, 815; 1|, ὅ, 

ΠΡ 4 8. 9. Ὁ, 8: ὃ δ). 

(4) ΟἩπΕΙΒοΟΡΗσΒ: ΟΠ ΓΊΒΟΡΠτΙΒ, ἴοο, 15. 8 αἰ δοῦν ΠρυΤ6. 

ϑοηῦ Ὀγ {πΠ6 ϑραγίδη ΘΡΠΟΙΒ δὖ {πὸ Ποδα οἵ ἃ θοᾶάγν οἵ βθνθη 
πα αγ θα ΤιΔορ δ οι 18 ΠΟΡΠ 65, Π6 Π]οΙπθα Ονττβ δὖ [5585 (1, 

4, 88). ΑΥοΥ {Π6 βϑίζισθ οἵ {Π6 φῬ πο ἃ ]5 Π6 ὈΘΟΟΙΉ65 ἃ ΘΟ 18] 

ἤρτθ (Π6 νγὰβ ΠΙΠη56 1} ἀρθοηΐ αὖ {πᾶὖ {Ππη6 ῬΥΟΘῸΤΊΩρΡ' 580- 

Ῥ]165). Α5 ἃ ϑραγίδῃη ἢ6 νγὰβ ἃ τη8 οἱ ἴϑνν σου 5, ἃπα οοσ]α 

ποῦ πᾶν Ρ]α θα {Ππ6 ρᾶτί ΠΟ ΧΘΠΟΡΠΟΙ αὐ 1 τιῖ65. το Π]η- 

561}, ἃπα ἴον νυ Π1Ο ἢ. ῬοΥβτιαβῖνθ ΘΟ ΘΠ 06. νγὰ5 ΠΕ ΠΙΒΌΘΗΒΔΙΘΟ, 

Ῥαύ Π6 νγὰβ οἼνϑη {πὸ ροβύ οὗ Ποποῦ, οοιητη 8 Π6]Πηρ' {Π6 γα, ἃπἃ 

Θοοπαποίθα ΠΙΤη56 1} 1Π ἃ ΒΟΪΟΊΘΙΥ ΠΤ] Δ 61". 

Βούνθοη ΟΠ ἸΒΟΡ τα ἃ πα] ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἃ 601 618] ἐγ ΊΘ Π5Π10 

ΘΎΘΥ ΠΡ, 8Π4] {πὸ Ἰαύίου ἀθέου το Π]πι, ἃ5. ἴο ἃ ἸΠ016 ΘΧΡΘΙ- 

ΘΠΟΘΩ ΘΟΙΠΠΠ Δ ΠΕ 61, ΟἿ ΤΟΥ πὰ ΟΠ6 ΟΘΟΔΒΊΙΟΠ. 

ΕΎ Ομ ΤΎΔΡοΖιιβ, (ἸἸΊΒΟΡ ἢ τα νγὰβ δ΄ ΠῚΝ ΟὟ ΒΠ ΟΡ ΟΒΓΠΟΙ ϑοηΐ 

ἴο Βυζαπίϊιμη ἴο οὁπθανοι [0 ΟὈία]η 5105. [ΠῸΠπῚ {ΠῸ Ρᾶγδ ἢ 

Δα Τμγ8] ΑἸΠΔΧΊΡΙτι5, πα΄ νὰ ΠΠΒΙΠΘΟΘΒΒΓΠ]. 

ἌΝ Ποη, αὖ ϑ᾽πῦρο, {Π0 Δ ΠΥ (οἰ Π6 6] το ΘΠΟΟΒΘ. ἃ 51ΠΡ9]0 

ΘΟ Δ Π 661, ἃ] ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΡΟ νον ἀ60]1η6 6 {Ππ6 ὩΡΡΟΙΠηΐ- 

τηθηΐ, ΟΠ ἼΒΟΡΠτ5. νὰ ὁπόβοη (ΥἹ, 1, ὃ 982). ΠῚΒ οοππηδηα 



ΧΙΝῚ Τηἰγοασιιοίϊοη, 

Ἰαβίθα ον ἃ νγθοὶς ἃ πα, ΤΟΥ πα αἰδρτιβίθα τυ {πὸ ἀΙ5561- 

ΒΙΟΠΒ ΤἼΪΘ 1ἢ {Π6 ΔΓΊην, Π6 [61] 510Κ ἃἂπα αἰθα δ ΟδἹἱρὲ (ΥἹ, 

4, δ᾽ 11). 

(6) ΧΕΝΙΑΒ: ΧρΗΪᾺΒ 5ΘΘΘΠῚΒ ἴ0 Πᾶν Ῥθθη ἃ τ]ΠΠἀτν δᾶ- 

γΘηΓΤΟΡ. Ηρ τνᾶϑ, ἃ5. 50 ΠΠ8Δὴν οὗ {πΠ6 υὐσθᾶῃ ΟὝὑροῖε, ἃ Π 

Αὐοδαϊδη, ἃ Πα] Πᾶνηρ [Ἀ ΚΘῊ 5ΟΡΝΙΟ6 ΜΠ ΟὝΤῚ5. γὰ5. τηδαθ 

ΟΠ Π 6. Οὗ {Π6 ΠΊΘΡΟΘΠΕΥν ἰΤΌΟΡ5 ΘΟΙΠρ σΑΥΤΊΒΟη απΐν 1 

ἴΠ6 Το δ οἸ[165 (1, 2, 8 1). 
Αἱ ΟΥγβ᾽ Β᾽ΠΠΠΠΊΟΠ5 Π6 70] Π66 Πῖπὶ αὖ 8 Γ15 Υ]Π ἃ ΒΊΓΟΠΡ 

ΉΤΟ οὗ ἔοτσ' ἐπουβαπα ΠΟΡ] 65 (1, 2, ὃ 8)---ἰῃδ Ἰαυσοβί 5] ηΡ16 

σοηἑηροηί. Αἰ {πΠ6 βᾶπηθ {ἰπ|ὃὸ. ΧΟΘΗΪῈΒ 15 Δ ᾿πϑσηϊποδηΐ 

ἤστιιθ. ΔΥΠΘη [Π6 ΔΙΊΏΝ τηπ{1Πη1664] αὖ ΤΆΥΒα5. ἃ πα ΟἸΘΆΓΟΠΤΙΒ 

αθοϊαγθα ΠῚ5 ΤΟΒΟΪ ΠΟ ἴο ἈΡΙ46 Ὀν {πῶ ατθοῖβ, τδίπου π8 

881] ΠΙΠΊ561Γ οἵ {πΠ6 ἔρΡΙΘπβῃρ οἵ Ονστβ, τποσθ {πᾶῃ ΠΑ] οἵ 

ΧΟ 5 {ΠΤΌΟΡ5 σγθηΐ οὐ Ὶ ἴο πίη, πα Οὐστιβ ἈΠΟ θα ΟἸΘ τ τι 5 

ἴο τϑίδιη ἰπθιη. ΤῊ] σαν (ἸΘΆ οἴ τι5 ἃ [ΌΥΟΘ ἸΔΥΡῸΡ {Π8πη {παῖ 

οὗ δὴν οΟἴΠΟΙ σΌΠΘΙΡΑ], ἃ πα Π6η ΟρΡΡου αν οἶον ΧΘΗ]δ5 

8 ἃ ΔποίΠοι" ΘΘΠΘΓἃ], ῬΆΒΊΟη, ἀοβουίρα (1, 4, 8 1). 

({) ΞΟΡΗΔΕΝΕΤΌΞ: ΟΡ δοηθίπϑβ, οὗ ΘσηρΠ 815 1η Αὐοδαϊᾶ, 

ΟΠ6 οἵ {π6ὸ ΟὙΥ̓θοκ σθηθαβ πΠΩΘΥ ΟΥΤΤΙ5, Ῥ]αν 5. ἃ βοιηθνμαΐ 

ΡΙΟΙΠΙηθηΐ Ρᾶυΐ ἴῃ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 5 πᾶιταῖῖνθ. Ηδ 7οἸ πο Ον5 

αἴ ΔΤ ΟΙΒ. (ΟΥ̓ αὖ (θ᾽ θηδθ: 566 {πὸ ποίθ οἡ 1, 2, 56), ἃπα ἃβ ἃ 

νϑίθυ 8 ΘΟΙΠΠΊΘΒΠΩΘΙ (Π6 15 {γ 166 68]164 πρεσβύτατος. Υ,, 3, ὃ 1, 
86 ΥἹ, ὅ, ὃ 13) 15 οἴζθῃ τπθης]οπθα. Τὺ νγὰβ Πθ, ψιΐ ἢ ΟἸΘΆΠΟΥ, 

ὙγὙΠ}0 τνϑηΐ ἴο πιθοῦ ΑΥΊ θι5 ἃ η6] {Πο56 τυ] Π]Π ΘΠ {ΠῸν ΘΔ] 

ἴο {π6 αὙΥ̓ΘΘΚ οΔ ΠΡ αἴξζου {πὸ βϑίζασο οἵ {πὸ ρθπουαὶβ {1Π|, ὃ. 

δ 37), ἃπα Π6 νγὰϑ [6 1ῃ οομπηδ πα οὗ {Π6 ΘΔ ΠΡ ΥΠ6Π {Π6 ΔΤ Ν 

βού οαὖ [ὉΓ ἃ πΙρῃΐ αἰΐδοκ προῃ ΤΊ ΡαΖιβ (ΙΥ, 4, 819). Α5 

ΟΠ6 οἵ {Π6 οΟἹΘΥ Τπθὴ 6 νγὰβ διηοηρ {Πο56. ὙΠῸ 581166] ΤΥΌΤΩ 

ΤΥΎΔΡΘΖιιβ, γν 116 {Π6 τη81η Ὀοαν τη. ῸΠ6α ὮὉν ἰΔπα (Υ͂, 9, ὃ 1). 

Ηδ νγὰβ ἢπρα ἴον πορ]θοΐ οἵ ἀπίν (Υ, 8, 8 1). 

Α Πιβίουν οὗ Ονσιιβ᾽ ΘΧρθα 0 15 αἰ] πο α ἴο ΟΡ Πδοποίτβ 

(566 ὃ 153). 

(σὺ) ΟἸβάνοκ : (Ἰρᾶμποι οἱ Οτοποιηθητα ἴθ. ΑΥοδῆϊᾶ νγὰβ 

ΟΠΟΒΘΙ ΡΌΠΘΙᾺ] ἴῃ {Π6 ρ]ὰ06 οἵ ΑϑΊὰβ ἃν {πὸ αἰτίου πα ὈΘΘη 

Β61Ζε. Ηὄδθ 15 τῃηθη!]οΠθα ἃ5 {πὸ ““6]οϑ ἡ 1ὼὴ 1], 1, 810 (566 

{πΠ6 ποίθ), ἃπα {πΠ6 5Ρϑθόποβ ρΡαΐ ᾿πἴο ΒΒ τποπ ἢ ἃΓ6 ᾿πμᾶΥ Κοα ὈΓ 
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ἃ αἸδίιπηοί σπᾶν δοίου. [15 Π6 ὙΠῸ οχροβίπ]αίθ ἢ ΑΥ᾿άΘτ5 

8 Π6 {π6 οἴου ΡΟΥΘ π5. αἰτου {ΠῸ βοΊσασο οὗἨ {Π6 σθη ἃ ]5, δ16} 

ΘΧΡΥΘΕΒΟΘΚ {ΠῸ παἰπιοβδί ΠΟΤᾺ] ᾿παιρηδίϊοι (11, ὅ, ὃ 99). ἃπα 6 

ΘΠ]ΔΥΘῸΒ 5ΠΉ1] ΤΥ ΠΡΟῚ {ΠῸ ΘΠΟΥ Τν οἵ {πὸ ῬΘΥΒΙΔΠ {ΘΔ ΟΠΘΥΥ 

ΠῚ ΠΡ Ὁ ΘΟ ΉΕ 

(ἢ) Ααλξιαβθ: Αρδβιδβ, 8150 οἵ συ ρΠ81πι8 ἢ ΑΥ̓ΟΔαΙ8, 

γγὰ5 ΟΠ6 οἵ {πΠ6 ὙΘοΚ οἀρίδιηβ ἃ Πα ττὰβ ἃ Οἷοβθ ἔποπα οἵ 

ΧΟΠΟΡΠΟΝ 5 (ΥἹ, 6, ὃ 11). ἨδΦ 15 οἴξθη βιπηρ]θα οἵ ἔου' ΒΡΘΟΙΔ] 

ΤΠ ΘΠ ΓΊΟΙΙ ἃ5 ἃ ὈΓᾶνΘ 5Ο]ΟΙΕΥ (ΤΥ, 1, 8 27. ΤΥ,7,5 117: ν, 2, 815; 

ΨΙΠ!, 8, 8 19). Πὸὶ νὰβ "6 γγο πιρϑα {Π6 ΘΠ 0106 οἵ ΚΘΠΟΡΠΟΙ ἃ5 

ΘΟΙΏΤΉ8 (161 ἴῃ ΟΠΙΘΙ, ἀθοΙΥηρ' {ΠπΠᾶΐ 11 τὰβ ΔΌΒΕαΤα ΔΙ 5. ἴο 

αδἴου. ἰο Τιϑοραδοιηοηῖατβ (ΥἹ, 1, ὃ 90). 

ΕῸΓΡ φγοίθοίπρ' ἃ 50] 61ο οἵἨἁ ΠῚΒ ΘΟΙΊΡ8Πν ΡΟ Π8α ὈΘΘη 

ἘΠῚ ΠΙΒΕΥ 561ΖΘ 4 Ὁν ΠΟΧΊΡΡιΙΒ, Π6 ὰΒ πον α 1 ΒΘΙΊΟΤΙΒ 

{ποτ 016 τι {πΠ6 ὥραγίδμηι παι ποδί ΟἸθα 6}, μας τνὰβ βού {60 

ΟἹ {πθ ΤΟ ΡΥ Θβθητδίομβ οἵ Χοπορποη (ΥἹ, 6, ὃ Τ{{. 

(1) ΟΑΙ]ΜΑΟΉΤΙΒ, ΑΒΙΞΤΟΝΥΜΤΙΒ, ΑΝῸ ΑΒΙ5ΤΕΑΘ: ΤΠ656 

τηδν 6 τη η 10 Π6 6] ἐ5 πὸ Αρεβιαβ ΤΟρυ βοηζαίνο οἵ ἃ ΡΓῸΠΡ 

ΟΥἩἨ τᾶν 50] ΠἼΘ.5, ΘῈ ἢ ΒΘοκιηρ' 0 οαΐαο {Π6 ΟΥΠΟΥΒ ἢ νᾶ ]ΟΣ 

ΠΕΡ ΕΝ 1 98 27 - ὅπ ΤΥ, 1, ὃδ 8. 

99. ΚἸΤΎΓΒ ΟΕ ΤῊΞ ΑΝΑΒΑΒΙΘ.- -ΤῊ6 ΑΠΔΡ8515,᾽ 55 Π)]10- 

ὭΒΙ5 ΟἵἩἨ ΗδΔΙΙΘΔΥΠ β5ι5, “ὙΠαΐ 15 10 θα ἃ 5ΡΙΘΠα1α ΠΥ ΠῚ 

Οἵ ῬΥΔΙΒΘ 1 ΠΟΙΟΥ͂ οἵ {π6 ἩΘΙ]ΘΠ65 ΠΟ 5ΠΑΥΘα 1ῃ {Π6 ο8π|- 

Ῥαῖστ. 

τὺ {Π15 1παρτηθηΐ πυρί Ποίϊο τ ουα οὗ {πὸ ΔΑ παθαβῖ5 11} 

ΘΟΠΟΙΙ, Ὁ Π6 ἐπεῦ {π6 του Κ ἀθβοῦνοϑ {Π|5 θη Πτιβ  αϑῦ]ο ῬΥαἶβθ 15 

ααθ πού οΟμ]ν ἴο {πὸ οπεγδοίοι" οὗ {π6 θνυθηΐβ πευτγαῖθα ας 8150 

1Π ΠῸ 5118} Τ]ΘΆΒΠΓ6 ο {ΠῸ ἃτΐ οἵ {Π6 πᾶυυδίου. Δίδην, ἴο Β6 

ΒΈΧΘ, ἘΠῚΠΚ ΟἿΪΥ οἵ {π6 ὈΔΥΥΘῚ ΤΘΟΟΥ5. οἵ {πΠ6 ΘΑΥ]νΥ ΟΠ ΡΊου 5 

οὗ {π6 Πυβί θοοΪς-- Το  β. γν ΠΙΘΠ τη 6 ΠΡΟΤ ΟΠ6 {Π6 ΠΥ ΘΕΒΊΟΤΙ 

{πα΄ ΧΟΠΟΡΠΟΙ τ ὰ5 ΤΠ ΘΙ {ΒΟΥ ΙΠρ᾽ ΘΗὐΤ]65. Ττη8 16 1Π ΠῚΚ 

ΟἸΔΥΥ,- --ϑ {ποιρὴ {Π6 ΤΘΟᾺΤΤΊΠρ' ἐντεῦθεν ἐξελαύνει ΟΤΘ ἃ [811 

ΒΔΙΊΡ]6 οἵ {πῸ νυυ]του 5. Πίοσασν ΔΌΙΠΠΠΥ,---[οὐροίςηρ {πᾶ πο- 

ὙΥΠΘΥΘ 6156 ἴῃ {Π6 ὑγΠῸ]6 το Κ ἀο65 {Π1Ὶ5 ΔΗ ΠΔΠ15016 βίν 6 τᾶ Ρ- 

ῬΘδγ. [{ πᾶ ᾿πᾶθθα] Ὀθοοτηθ ΓἈΒΠΙΟΠΔ 16 οὗ τοί υθαΥ5 ποῦ 

᾽ 

ἢ Θυοίοα ἴῃ ΤΑΚυτβ᾽ Δ ΘΠΟΡ] ΟΊ, Ὁ. Χχνῖ. 
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ΟἿΪν ἴο ἄδουν ΝΟΠΟΡΠΟΙ ἃ ἃ [Ἀ]ΒΊ ΠΟΥ 1η ΠΝ ΠαΡΤ αν ἃΠΩ͂ ἃ 

ΟΠΘ. Ψ]ΠΟΒΘ 5105 ἀραϊηδ {πΠῸ Ἰὰνν5 οἵ ραν “ΑΙ, ΡΟ ἃ5 

ΤΡ ἶκ νοοα  ] αν ἃ π συ πΐαχ, 16 ΤΠ] 8 1101, Ὁ 4150 ἃ5 ΟΠ0 

ὙΠῸ ὁὰ ἢ ΙΔ ΟἸ1 1 [0 ΠῸ ΤΠ0}]Ὁ ἃκ ἃ βίγ δὲ. ΔΝ οΥν ΟΠ γα νγὰβ 

{π6Ὸ Τπαριηθηΐ οἱ {πὸ Οὐθοκθ ὙΠῸ σα πη6. ἃ [67 Π]1η--- 0} ἃ 16 

ὭΘΨΟΙ ΘΑΡῪ Οἵ ΒΟ Πα πρ ΠῚΒ ὈΤΓ1565---ἃ Π 6] ΨΟΘΙῪ ΟΠ Τοπς 15 

1Π6 ἡπαργηθηΐ οἵ {πὸ αὐοοῖα οὗ τοάαν. Ηφ νγὰβ οΔ 116, 58 .5 

ΠΙΟΡΌΠο5. ΠΟΥ ἴ1πι5, “πὸ Ατἰς Μαβο᾽᾽; Ῥ]αΐαγΟἢ ῥΥαῖβοβ {ΠῸ 

γΙνΊ Π 655 Οὐ Π15 ΠΟ Ρ.]οη οὗἩ {πὸ θα. 16 οἵ Οἀπεχὰ ἃ5 πα Κὶπρ' 

ἘΝ ΔΙΠοϑί 566 {ΠῸ βόθῃηθ ΜΠ ΟἿ ΟΥ̓ ΟΥ5; ἃΠ6 ἃ 511Π|118]' 

τὺ] θτ16 15. Ρα 14 τὸ ΧΘΠΟΡΠμοη Ὀν [ποῖ 1 το ΐθυοποθ {0 {πὸ 

Ῥαπίποα ορΊβοθ ἴῃ {πὸ Ογνοροοαϊα. 

ΤΠΙΒ. νΙν] Πο55. 15. ῬΟΥΠΔΡ5. {Ππ6 πιοδύ ποίσουν {ταὶ ἴῃ 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ϑίν 10. ον Πν τὸ ΡῈ ραΐ 54θ Ὀν βία στ {Π|Ὸ 

(ΘΒΟΥΡΌΟΙ Οὐ {πὸ ῬΑΓ16 ἴῃ 1, 8, 16 5110} ῬαϑθαρῸ5 ἃ5 Π]|͵ 4, 

δ 998}: ; ΤΥ, 1, 88 226 0 Ο, 2, 88 1591: πα Τηδην ΟΥΠΘΙ5. 

ΤῸ Ῥτοάποο {Π15 οἤἴοοί οὐ νἱν!ποϑθ, θοϑΊ 65 ἘΠῸ ὙΥΥ ΓΟ. 5. ΟΤ 

ῬΟΥΡΟΙ οΟἵἨ γΘ 8 ]]1ΖΊηρ' ν ̓ ν] ]ν {ΠῸ6 ΒΘ 5 ΠΟ ἢ Π6 ΠΟ ΒΟΥ 65, ΤΠΔ ΠΥ 

Θ]θιηθηΐβ ΟΠ 110 τ06---ἰΠ6 θα ποῖ πδὸ οἵἩἨ {πὸ ΠΙΒίΟΥ 68] ΡΥ ϑθηΐ, 

{πὸ Γι ΠΥ {Γοαἰηθηΐ οἵ {Π6 ραᾷβϑύ ἃ5. Ῥυθδοηΐ ἴῃ ἐπ πι88 οἵ {ΠῸ 
Βα] πποίνο ἰηδίοα αὶ οἵ {πὸ ορίαϊνο ἴῃ ἀοροπαᾶθηΐ οἰατιβθ5 ἃ 6 Ὁ 

ΒΘΟΟΠ ΔΙ ἴθηβοβ, {πῸ ἔγοαποηΐ πι56 οὐἨ 46] 0116 ΡΙΌΠοΟΙηκ ἃΠ6 οἵ 

ΒΥΆΡΠΙΟ ῬΠΓΑΒ65 5110} ἃ 5 ἔνθα δή, {πὸ πιδὸ οἱ ἀ]δίοριιθ, {Π6 1Π567- 

ὍΟῚ οἵ 5ΡΘΘΟ 5. (566. {πὸ ποχὺ βϑοί]0}}}, ἃπα νοῦν ΒὑΥΠΚΙΠΡῚΥ 

Π6 ῬΥΘΙθΘμθο, ΘΟ ΟΠ [0 ποδί τοῖς τ θυ 5, ἴον αἸροοί 

ΤΑΊ 6. {πὰ ᾿πα τ θού ἀἸβοοῖθο. ΤΠ Ιαδ οἴθη Ἰθδ 5 ἴοὸ βι 6 

5615. ὕπο {ΠῸ {Π10  Ῥούβοι τὸ {Π6 ΒΘοΟ Πα Οὐ {Π116, ἃ Πα 15 
ΨΟΥΥῪ ἔγθασθηΐ. 8586 6. 9. 1, ὃ, 88 14 πᾶ 16; ΤΥ, 1, 819; ΤΥ, 

Θ᾽, δ ΈΩΝ, 824: - ν΄ Ὁ; 819. 

Αρδῖη, νΥ116 1πῸ δέν] οὗ {πὸ “ηαθαξὶς ἰ5. ἴῃ {πὸ τᾶ ἤον- 

1ηρ ἃΠ6] Θραϑν, ἃπ6 ψν}}116 ΧΟΠΟΡΠΟΝ 15. ΒΡΑΤΊΠρ ἴῃ ΠῚ5 πιϑδ6 οἱ 

ΤΠ ΘΟ ͵οἃ] ἀθνΊοοθ ἃΠῸ 1ἢ {{|Ὲὸ ΘΙ] ον πθηΐ οὐἨ τηθίρ Ποῦ Β ἃπὰ 

ΒΙΠΊ1165, 1 τνοὰ] θΠ6. ἃ πιἰδίαϊκο τὸ Τοσαγα ΠῚ ἃ5. ἃ ΘΆΡΘΙΘΕΒ 

ὙΠ. ΠῚΒ βίν]ο Ὡθρουπ ἢ ον] θηθοα. Οἵ ΘΟΠΒΟΙΟΙ5. ἃν, ἃ 

ἔουνν οὗ ψν 0 ἢ τηὰν 6. ΠΟΙ]ΟΘα ΠΟΙ. 

ΜΟΥ βὑυικιηρ' 15. Π15. ΟΠ ΠΠΘΕ5. ἴον να ΐ 15 8116 ποικιλία, ΟΥ̓ 

νυ] ο οὐ ῬΏγα506. ΤΉ5 15. ΒΟΔΤΌΘΙν τὸ 6. ποίϊοοα 1Π ΘΑΙΥ 



Τηἰγοαπιοίϊογ, ΧΙΠΧ 

αὐ θοῖς, Ραὶ 1ἢ ΧΘΠΟΡΠΟΙ [Ὁ 15 ΘΟ ΠΟ. Ὗ 8 Πᾶνο 6. . βούλει, 

ἐθέλω, ἃ Πα χρήζεις 1ῃ 1Π]Π]Θ ]δῖ6 ΒΟ ΟΘ 50 1 1Π], 4, ὃ 41 (ο[. 

ΠΡ ΠΝ, ἢ δ η); 1π 11 9; ὃ. 2:9. τὸ πᾶνθ ἄχρι, 

μέχρι, ἃΠπα ἔστε; 1η 1, 9, ὃ 19, ἐκτῶντο 15 116 6806 1]. ΓΟ]]ονγθα 

ὉΥ ἐπέπατο, ἃπα ἴπ {1, 6, ὃ 21, λαμβάνοι ὈΥ κερδαίνοι. ὥοτηθ- 

{1Ππ165 {Π6 νυ] 0} 15. ΒΙΠΊΡΙΥ ΟΠ6 οΟὗὨ ΟΠ, ἃ5. ΠΘΩ ἕξει 15 

ἸπηΤη 6] Δίου ἔο]ονοα Ὁ σχήσει ἴῃ 111, δ, ὃ 11, 1ῃ 11, 6, 89, 

ἐνίοτε ὈΥ ἔσθ᾽ ὅτε, ἃπα 1η 111, 1, ὃ 20, ἡδειν ὈΥ ἤδη; ΟΥ Οὗ Βυπίᾶχ, 

ἃ5 ΠΘΠ ἀγάλλομαι 15 πι566 ἢϑὺ 1 ἐπί ἃπα {πῸ αδἴ., ἃπα {Π6η 
ΙΓ {Π6 5016 αδ. (11, 6, ὃ 26). 

ΤῊΝ ΟΘΒΙΓ6 ἰοὺ νὩΙῪ ἃ ΡῬΠΓΔΞ6. ΔΙΤΘΔΟΥ πι5θ64 Τη8 7 ῬΟΙΠΔΡΒ5 

6 {Ππ6 ΥΘ8Ά805 [Ὁ {Π6 ὁΠο]θ6 οἵ 8 ΟΟΟΆΒΙΟΠ8] ροθῦϊο οΥα (85 

1η οὐ τελέθει τὰ ἱερά, Ν], 6, ὃ 96). 

Αρδῖη, ΧΟΠΟΡΠΟΙ 15 ΨΟΙῪ [ΌΠ6 οὗ {π6 σατο, ΔΠΔΡΠΟΙἃ, 

Δ] ΤΡΘα ΘΠ ΕΥ ὈΘΡΊΠΒ. 5ΙΙΘΟΘΒΒΙνΘ ΟἸαδοα ΙΓ 8η ἸΠΘηΤ168] 

ῬΠΤᾶ56. Τηβίϑηοθοβ ΔΡΟΠΠΩ : 6. 0. ἐπιδεικνὺς μὲν. .. ἐπιδεικνὺς δέ 

{19 9 10): ὁρῶσι μὲν - -- ὁρῶσι δὲ, . -. δρῶσι δέ (1 8, ὃ 17). 

ΘΟΠΙΘΕΠΠΘ5 γὲῈ Πᾶνθ ἃ ΘΟΙΠΙΠδ 1100 ΟἵὗἨἁ ἀὩΠΈΡΠοΙὰ ἃπ6 νὰυ]θὰ 

ῬΠΓΆΒΘ, ἃΒ 1 ὀκνοίην μὲν... φοβοίμην δέ (1, 8, 8 17), οὐ 1η 

ἐπειδὰν δὲ. .. ἐπειδὰν δὲ. .. ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ (11, 2, ὃ 4). 

ἘαΤΠΟΥ, {π6 ΘΠ] 5016 ἀΥΥδηρσοιηθηΐ οἵἩ ΟΣ 5 15 Οἴτθη βοπρηΐ. 

ΘΟΙΠΘΟΙΠΙΘ5. {Π15 15 ἃ ΠδΙΙ1 8] ΔΥΓΔΠΡ ΘΠ ηΐ, ΠΘΠ ΤΡ Τα 15. Π8α 

ἴο ΘΙΠΡΠΔ01Ο ΘΧΡΙΘΒΒΊΟΙ, ἃ5 1η 11, 4, ὃ 10, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ 

ὑμῖν εὖνοι, θπιΐ ΘνΘΠ 50 1ὖ 15 ἃ ΘΟΠΒΟΊΟΤΙΒ, ΤύΠΟΙ {Π8Π ἃ ἸΠΘΟΤ- 

ΒΟΙΟΌΒ, αθνθθ, ἈΠ Ἰηβίδ πο 6 5. ΟΟΘῸΙ 10 ΤΘΙΟΥΟΔ] ΡᾶΒΒαΘ68--- 

1π {π6 5ΡΘΘΟΠῈ5. ἃ Πα] ἴῃ {π6 ὈΙΟΡΤΆΡΠΙΟΔΙ οΠαρίου 11, 6, 

Οἴοπου {πᾶπ 1π {πΠ6 πᾶυταίϊνα 1{561[. ϑοιηθίμηθθ, ἴοο, 16 

ΟΠ] 5.16 ΔΥΤΓΔΗΡΘΠΘΗ 15 ἸΠΟΤ6 ΘΔ ΟΙαίΘ: 566. {π6 ποΐθϑ 0 

ΤΠ, 6, ὅ, ἃπα 1171, 1, 95. ΟΠπθ ΘβΡΘΟΙΔ ΠΥ οἤβοῦνο ΓΟΥῚῚ 15 

681164. ῬΔΙΙΠ ΠΤ ΟΙΗ]Ο ; 566 1, 7, ὃ 19 (τ Π {Π6 ποίθ) ; 1, 10, ὃ ὁ; 

ΠΕΡῚ ὃ ΠΟ, 80. ΤΥ, Τὶ 8.3. 

ΟΥΠΟΙ ᾿πβίδηοοβ οὐ ὁοηβοίοι5 ἃυΐ ἢ {π6 τηϑίίοι οἵἱἨ σψόοτὰ 

ΔΥΤΓΔΏΡΘΙΊΘΗΐ, 1Π ΟαΞ65. ΠΟΙ ΘΙΠΠΡΠΔ515 15. Βοπρηΐ, ΟΥΣ ὙὙΠΘΙ6 

ΤΟθυΘ ΠΟΘ 15 Π86] ἴο δαρποην, Δ]ΠΠΓ6Γ 8.101), ΟΣ 0 ΔΒΞΟΠΘΠΟΘ, 

Τη]ρη ΘΔ 51 6 οἰΐθα. ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠ1ν, ἴοο, 1Ὁ 15 ὈΪ]81η {πᾶΐ 

ΘΘΘΟΡΠΟΠΥ ΠἃΒ ὈΘΘ ῬΈΡΟΒΟΙ͂Υ ἃνγοϊῆθα. 1π 171,1, ὃ 29, 6. σ. 

μέν 15 Οὔ {66 ΑΥΘΥ ἔχομεν, ὈΘΟδτι56. 115 πι586 νου] Πᾶνα ΘΊνΘΗ 



] 1 πἰγοαιοίϊον 

ἢ 111-5ο  Π Π]1πρ' ΡΠ Γ 56; ἃ] {ΠῸ βᾶ1η0 σ᾽ ΟΙΠ(ἶ5. τὰν Ππαγο ἸοΩ 

10 {Π6 ΟΠ ]ΒΒΙΟὴ οὐὁἨ ἄν ΒΟ Ι͂ΌΥ ἀναστρέφοιο 1 {Π, 5, ὃ 14; 51] }}ν 

ννὸ πᾶν {πὸ 1 θα πο ηΐ τὸ ποιούμενον ἴῃ 1, 10, ὃ 12, Βούδτιβθ {ΠῸὸ 

ΠΟΥ 18] τὸ γιγνόμενον νγου] ἢ Πᾶν σἼνΘη Δ ΠΠΡΙΘβαηΐ ἈΒΒΟΠΔΠΟΘ 

ΙΓ {Π6 [Ὁ] Πρ γιγνώσκειν. ῬΌΒΒΙΡ]ν {Ππ6 ὁΠοῖθο οὗἨ {πὸ 1η- 

ἔγθαπθηΐ ᾿π ΠΗ] 1ν 6 ΟΟΠΒ ΤΟ ΤἸΟἢ. Ὁ ΓΘΥ λέγει ἴα 111, 1, ὃ 26, 15 

ΒΙΠΉΠ]ΠΔΥΥ ἰὼ θ6 δοσοππίρα [ῸΥ. 

ΤῆὴΘ ππ- Ατ1ο Γθαύτσοβ πα {πὸ Πα αθηΐ Ῥοϑ ΟΊ 5 1 Χοη- 

ΟΡΠΟΙ 5 βίνἰθ ἤᾶν οἴζθῃη ἤθη ΘΟ Πθηΐθα οη. ΤΠῸΥ 16 οἵ 

᾿ηΐουθϑί, ΠΏ ΘΟΠΒΙΠΘΥΘα, 1ῃ ΘΟΠΠΘΟΙΟη τ ἢ {πὸ ἔδοίβ οἵ 

Π15. ἴθ, ἃ5. 5Βπονίηρ {πᾶ Π6 ννὰβ ἃ5. ῬΡ8 η- ΗΠ] ]Θ ΠΟ 1η ΠῚ5 5 ]ὸ 

ἃ5. 10 ΠῚΒ ΡΟΠ 5. [Ὁ 5Ποι 14 ποί Ρ6 Γουροίίοη {πᾶ ΠῸ ᾿νϑα 

ἔΟΙ γΘΑΥΒ ΔΙΠΟΠρΡ' ΑΒΙΔ 116 ἃ πα ῬΟΙΟΡΟΠΠΘϑΙ  η γθοκβ, ἃπα {πεῖ 

αασ]πρ {Π6 ΤΟΥ νθ γΘΔῚ5 Οἱ ΠῚ ΘΑ]ν 116 {ΠΟ Ρ νὰ ΠῸ 

ΑἙΟ ῬΥΌθΘ ΠΙΘΡα 16. ΠΡΟΙ ὙΠΟ ΠῚΒ βία ὁπ] Πᾶν ὈΘΘΝ 

ΤΠ 0 66]6 6, 116 {Π6 76 15 Ὡραπἤδηΐ ονιθηοθ {πὰ Π6 νγὰβ 

ΒΙΓΟΠΡῚν ᾿ΠΗ πο μοΘ αὶ ὮΝ {πΠῸ6 ρΡοοίβ, πο ὁπ6 οἵ ψΠοηὶ ὑυτοΐθ ΡῸΤΘ 

ΠΑ 16." 

40. ΤῊΕΒ ΥΡΕΒΕΟΗΕΒ ΙΝ ΤῊΒΞ ΑΝΑΒΑΞΙΒ.- -Τ 6. ἸΠΟΟΤΡΟΓ (ΟΠ 

ΟἿ᾽ ΒΡΘΘΟΠ 65. 1η ΠΙΒΙΟΓΙΟΑΙ] πᾶυγίϊνο τὰ ἴο {πὸ ατὐθοκ ποῖ ΟἿΪν 

8) οἤἴθοίνο ἃπα αν δηηδίο τρί ποῦ οὐ νἱνιἕνιηρ {Ππ6 ΠΔΥΤ ἃν 6 

1[561}, θα νγὰβ 50. ΘΏΓΙΓ ΙΝ 1Π ΔΟΟΟΤ ὙΥ]1Π {ΠῸ δοῖπδ] ΡΟ] 168] 

16 ἢ συ Π]οἢ Π6 ννὰβ δοαπδιηΐοα {πᾶ ἃ Πιβίουν σι ποαῦῖ 

ΒΡΘΘΟΠΘ5. νου] Πᾶν Βθοιηθα 0 ΠῚΠ| ἃἰ ΟΠ06 ἃ ἴδιηθ ἃ πα |1{6- 

Ἰθϑϑ {Π1Πρ' ἃΠῸῚ ἃ ἢ πππε 78} ἘΠπ]ηρ. Τὺ πὰ θθθη Ἰϑ ΤῸ ΟἵΤ' 

ΤΠ] 0661} ἃρὸ 0 “Ἰθϑο {π6 Τἱρηΐ οἵ {π6 ΠΙΒΓΟΥΊΔἢ τὸ νὰ ]] 

Π]Τη56117 οὐ {Π15 ἀθνῖθθ, ἃπα ἴὸ ἤπα βομπιθίῃηρ οἵ αἸβποηθβίν 

1ῃ {Ππ6 ἸΠΟΟΥ ΡΟΙΔΤΊΟΙ οἵὁἨ ΒΡΘΘΟΠΘΒ. ΠΠΉ]ΘΒΒ. ΠΘ 15. 1 ῬΟΒΒΘΕΒΙΟΙ Οἵ 

ἃ Δα ΠοΠ 16 ΤΘοοτ αὶ οἵ {πῸ νου 5 δοίπα Πν πϑϑα Ὦν {Π6 ΒΡΘΆ ΚΟΥ 

ΟΝ {π6 ῬΑ Υ ΓΙ Ο 181 ΟΟΟΈΒΙ0Π 1 ΟΠΙΘΒΙΊΟΠ. 

ΤῊ ἃποϊοθηΐβ [6] 1 ἔδυ οὐ ΠΟΥ νυ 56 ; ἈΠΕ 1{ 15 ἸΠΠΊΡΟΒΒΙΌ]6 ΑἸ Ή ΤΥ 

ἴ0 ΔΡΡΙΘοΙαΐο {ΠῸ αὐτὶ οὐ ΠΙδίουοα] ΘΟΙΠ ΡΟΒΙΓΊΟΙ 1ἢ ΔΓ ΠααΙν, ΟΥ 

ον η ΤἸΡΉΓΠν τὸ πνοὶρ {ΠῸ6 οοπίοηΐ οἵ {πὸ ὨΙΒΓΟΥ ΘΔ] ΠΑΡ Εν, 

ἘΠ]ΘΕΒ Ὑ͵ὺ ΘΔ ἢ ἢ ἃ Π]ΘΕΈΒΕΙΓΟ ἈΡΡΙΌΔΟΝ {πΠῸ ῬΤΌΒ] ΘΙ ΤᾺ οτη {Π6 

ἀπί]απθ ρΡοϊηΐ οἵ νῖϑν. 

ΤΠ6 ἢυδύ ἃπα τηοϑί οϑϑοη 18} {Π]Πρ᾽ 15. ἴο γ68}1Ζ6 {Π6 γᾷ ]π6 

{πᾶ ἴο {πὸ ΟὙθοκα οὐ οἱ {ΠῸ ΒΡΌΚο ΜΟΥ ῬΟΒΒΟΒΒΘα, ἃ5. 60Π- 



71ηϊἰγοασιοίϊοη, Π 

ἐναϑίθα να {Πὸ τυ! ττ6 νοτα. ΝΥ 6 τητιϑύ ΔΠ1οὸνν 15 απὸ ννοῖρ τς 

ἴο {πὸ οοηδίδηϊΐ τι56 οἵ οὐδοῦ 1Π ἃ ποϊοηΐ ΡΟ] 168] 16, ἀπὰ 

τηπδύ ΤΘΠΊΘΙΠ 61 {πᾶ {Π6} 6 ΕῚΘ ΠῸ ΟΌΤΠΔ]5, ΠῸ ΟΔ1]ν ῬΆΡΘΙΒ, 

1Π 6666] ΒΟΔΤΌΘΙΥ Δ ΠΥ ΡΙΌΒΘ ΠΙΘΡ Α΄ 6, 8 πῸ γΘΔΠ]ΙΠρ ΡῈὈ]1Ὸ 

ὉΠ|1] ἰονγᾶτα {π6 οπα οἵ {π6 ΠῚΓΠ θην Β. οσὅ. Τὺ νψὰϑ οαϑ- 

ΤΟΙΠΔΙῪ ποί ἴοΥ ροοϑίβ 8Π6 οὐδίουβ 8Ιοπο, θαΐ ΤῸ ΠΙΘΡΔΤῪ ἃτί- 

1δίβ. ΘἜΌΠΘΙΠ]ν, το ΡᾺΡΠ5Π {Π61} ΟΥΚΒ Ὁ ΡΈΌΌΠ1Ο γΘΔΟ ΡΒ. ΟΥ 

ΤΘΟΙ Δ .ΊΟΠ5, ΤΙΠΟΥ {πᾶ ἴῃ ὙΥ{6Π [ΌΤ ΠῚ. 

ΠΘΙΠΘΙ ΒΟ Πρ {πΠ056 Γδοίβ ννο 5181} σᾶ ]ΠΠΖοὸ {πα {ΠῸ ΠΙβίο- 

"18 5. ΟἹ οὗὁἨ ΠΙΒίΟΣΙΟ. τη ΡῚ δ 105 [ΟΠ ἴῃ {πῸ αἰ διηδίϊο 

ΒΟΘΠ65. γ ΠΟ ἴοτ {πῸ ὈΔΟΚρτοσ Πα οἵ {ΠῸ ΒΡΘΘΟΠ θα, ἃ πα 1 

{Π6 ΒΡΘΘΟΠΟ5 ΠΘΠΊΒΘΙνο5, ἃ ΒΡΙΘΠα1α ΠΟΙᾺ ΤῸΓ 105 ΘΧΘΥ ΙΒ: πα 

6 Μ͵ΠΟῸ τοδὶ {π6 πᾶυγδίϊνο ἰοὺ {ΠῸ ἰᾶρ86 οἵἨἉ οθπίιτιθθ ἢπα 

ΟἿ ΔΌΙΠΥ ἴο ΘΟΙΠΡΙΘΠΘΠΠ ονθηΐβ ἃ Πα {Π61 οατιβο5. ΟΎΘΔΤΙΥ 

ΠΘΙΡΘα Ὀν 586} ἃ τπηϑίποα οἵ νινηγιηρ' {πὸ Ραϑί. ΝΟΥ τηπιϑύ νγ 

Τουσοῦ {πᾶ ΠΙΒΙΟΥΥ -Υ ]Π1Πρ' 15. 8Π ἃΥΐ; 8Π6] 1 τη 6 απ68- 

{Π᾿ΟΠ6 αὶ νυ πϑίπον {ΠπῸ Ἰποάθηη {ποθοῦν οἵ {πὸ βοίθποο οὐἠἨ Πιβίουν 

Πὰ5 πού θηΐα]θα Ἰοβϑοθ ΠΟ 1ῃ ΡῬᾶυΐ οὔβοῦ 15. ἝΝ. 1 

ΒΟΙΘΗΓΠΟ ΔΟΘΌΤΔΟΥ. 

ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΤΠΔΚῸ5. ἴγ86 6 τι8ὲ οἵἨ βρϑϑῦϊΐοβ ἴῃ {πὸ ΑπανΡασῖ5. 

ΞΟΠῚΘ. Δ΄ ΤΡΙΘΒΘηΐθα ἃ5. Πανῖηρ θΘ6 ἢ ΠΟ] ν 6 166] ΟἹ ΟΟΟΔΒΙΟΠΒ 

ΠΟΘ Π6 νγὰβ ῬΥΘΒΙΠΠΔΌΪΥ ΡΥ Θβθηῦ, ΟἴΠΘΙΒ. γΠΘη. 6. ΟΟΥΓΔ1ΠΪν 

γγἃ5 πού Ῥγθϑθηΐ, ἃΠ4 πΠ 661 5110} ΟἸΤ ΟΠ δ ποο5 {πᾶ 10 ττιδῖ 

Πᾶνα ὈΘΘη ἱΠΊΡΟΒΒΙΌ]6. ΤῸ ΠῚΠΔ] ἴο ἰΘΔ1Π ΡΥΘΟΙΒΟΙν ὙΠαΐ τγὰβ 

5814. ΑἹΙ ταπϑὺ θ6 ΤΟΥ ἀ6α] ἃ5. ἴπθθο. ΘΟΙΠΡΟΒΙΓΟΠΒ. Ὁν ΧΟΠΟ- 

ῬΠΟΙ ΠΙΠΊΒ56 11 τύπου {Π8Ππ ἃ5. Δα ΠΟ ΠΠ1Ο Του αβ οἵ ψῃδΐ νὰ 

δοίπα Πν 5816] Ὁ {πὸ νὩιΊοι5. ΒΡΘΆΚΟΙΒ. ΑἹ {πΠ6 βᾶπη6 {1πη6 11 

γα Ὀ6 σοΙΠρ' [00 ἴδ το ἄδην {Ππ6ηὶ 811] ΠΙΒΓΟΥΊΟ να πιθ. ΘΙ 

15. 450 8 ΑΙ ΙΒ016 Πίμποσα ἴῃ {ΠῸ νὰν 1π ΜΜΠΙΟΠ βοῖηθ οἵ {πὸ 

ΒΌΘΘΟΠΘΒ 816 τηδ 6 ἴο ΔοοοΥα ΜΠ {ΠῸ ΠΥ δοῖοι οἵ {ΠῸ6 ΞΡ ΚΟΥ. 

ΤΠοΒ6 οἵὐἨ ΟΠ ΊΒΟΡτι5, [Ὁ ΘΧΆΠΡ]6, ἃπα οἱ ΟἸΘαΠΟΙ Πᾶν ἃ 

αἸδειποί οπδυδοίου οἱ {Π61} ΟΥ̓. 

Τη ροϊπί οἵ βίν]ο, {ΠῸ ΒΡΘΘΟΠΟσ ἃ1Ὸ ἀπἰῖὸ ΕἸ οτος Ττοπι {ΠῸ 

ΠΕΡΓ Εν ΡΟΥΠΟΠ5 οἵ {Π ἡγοῦ ῖκ, ἃ π6 ἃ1Ὸ αὐ {ΠππῸ5 ΠΙΡἢΪν ΤΠ οίου- 

108] (566, 6. (., ΓΠ, Ὁ, ὃ8 98:., ΘΘΘΟΙΔΙΠΥ ὃ. 9; δπα Ι΄ 6, δὃ8 106}. 

ΟΥ̓ δβρϑοῖδὶ ᾿πἰουοδί ἃτ6 {πὸ ΒΡΟΘΟΠο5. ρα  1ῃ {ΠῸ6 τποῖὰ} οἵ 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ ΠΙτη561Γ, ἃ5. {ΠῸΡ 50. ΔΘ] Δ Ό]ν 1Ππιδί το {ΠῸ 1πῆιι- 



ΠῚ 1ηγος οἰοη 

ὁποο οὐ πὶ ΑἰΠΘΏΪΔη {γ᾿ ]Π1Πρ Δ ΠΩ] ΠῚΒ Πηδδίο εν ῬΟΎΘΥ 1 

ἀθα]]ηρ ΨΓΠ τπθη. ΝΘ τὰν ΤῸΓΘΙ ποῖ ΟἠΪν ἴο {Π6 5ΡΘΘΟΠΟΒ 

ἴῃ 1Π|, 1 πα 2, Ραΐ ἴῃ Ῥαυίοι 81 το {Παΐ Ὀν ΠΟ ἢ ΧΘΠΟΡΠΟΙ 

γ᾽ δύ 66 {Π6 ΔΗΡῪΥ 50] ἼΘΙ 5 ᾿η Βυζαπίμιη {Υ11],1, δδ 25-31), 

ἃ: ἴο Π15 βίυικίηρ ΔΤ οδ5 ἴο ϑοαῖηοα {(Υ11, 17, ὃ8 21-47). 



ΞΕΝΟΦΩ͂ΝΤΟΣ 

ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ 

ΘΘΘΙα 

ΤΙ. Δαρείου καὶ ἸΠαρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο, πρεσ- 

βύτερος μὲν ᾿Αρταξέρξης, νεώτερος δὲ Κῦρος: ἐπεὶ δὲ ἠσθένει 

Δαρεῖος καὶ ὑπώπτευε τελευτὴν τοῦ βίου, ἐβούλετο τὼ παῖδε 

ἀμφοτέρω παρεῖναι. 

ΟἬἭΑΛΡΤΕΕΝ 1 

1 Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος : σοη. οὗ 

ποῖτοθ (6. 1150. 2: Ἡ. 150; Β. 

900). ΤῊΪΒ ψγὰβ θδυῖαβ ΝοίμτΒ 

(ὦ. 6. [86 1Π]Θρὶ.τη86), 0 οϑτὴθ 

ἴο 8 ἐῇγομθ ἴῃ 425 Β. 6. 366 

16 Τηΐτοά., 8 22. 
γίγνονται : Ηἰδίοτ. Ρτο65. (α. 1252; 

Η. 828; Β. 525). ΤῊΪΒ 15 ραγίϊου- 

1Δ.}]Ὺ σοΙητηοὴ ΜΙ. ν 8. οὗ τοΪ8- 

{ἸΟΠΒΠΙΡ (ΘΠ ΘΙ ΟΡ 8] Ῥυθβθηΐ). 
παῖδες δύο: δύο Τηογ6 ΘΟΙΏΙΠΟΠΙΥ͂ 

ἰδζοβ {Π6 ρ υσὰὶ π8η {πῸ απ8] 

(Ὀθίονν τὼ παῖδε, νι βίγθβϑ ἡ 

1806 ῖᾶ68 οὗ δοέμ, ἀμφοτέρω). 

ΤΏΘΓΘ 616 {πἰγίθθη οὨ ἢ] ἄγθη ἴῃ 

811, πὸ ΟἿΪῪ ἔνψο 8ΡρΡθ8Γ ἴῃ 

ΧΟΠΟΡΒΟΠ ΒΒ πϑγαΐϊνθ. ΤῈ ἴ0]- 

ἸΟΥῚ ΠΡ ΡΓΟΡΘΙΓ ΠΒΠΠΘΒ 816 ἴῃ ἃΡ- 

Ῥοβιίθιοη τυ παῖδες (ἃ. 911; Η. 

6029, Β. 5117). ΤῺΘ οἰδϑιβθβ 816, 

85 οἴΐθῃ, θ8]δηοθα Ὀν μέν δ η δέ. 

'ΤῊΘ ἔοΓΙΠΘΥ ΤῊ8Υ ΓΆΤΘΙΥ ὈΘ {γ8η8- 

Ἰαΐθα; {πὸ ἰδίου. τηθϑηβ απαὶ ΟΥ 

διιέ, ἃ5 {Πῃ6 οοηΐοχί αἀθύθυτη  Π68. 

Α νοϊα συτη ὈΘΓΒΟΙῚΘ ῬΏΤΕ 565 ΒΌΘὮ 

85 οὖν ἔπ οὐδ παπα---οὐ, ἐπα 

οἶμον. τθθκ 85 ἃ πίῃγα) ἰΙονθ 

ὁ μὲν οὖν πρεσβύτερος παρὼν ἐτύγχανε: 

οὗ Ὀβϑίδποθ; ΕΡΊΙΒἢ ἢ85 ποῖ. 

ΕῸΓ ἃ ββίοῃ οἵ {Π6 ομϑυϑοΐθιβ 

οὗ {ῃΠ90 ὕνψο Ὀγούμθιβ, 5600 86 

Τηΐτοά., 8524 8πα 20. ΘΙ ΘΙ ΌΘΤ 

{815 νγὰβ ποῦ ὑτὰβ [Π6 τοδί. 

2. ἠσθένει : ἰαψ δῖε. ΤΠΗΘ ἴθηδθ 18 
αυταίϊνο (α. 1250, 2: Η. 829: Β. 

920). 

8 ὑπώπτενε: (. 543: Η. 8628; ο΄. Β. 

110. ἘῸΓ {86 τηϑϑηΐϊηρ, οἤ. 1). 

δι: 90Ί10ΟΥ. 

τελευτὴν τοῦ βίου: [ῃ6 ποτα θάνατος 

15. ΟΥ̓ΙΠΘΙΙΪΥ ἀγνοϊαθα; 80, ἴοο, 

τελευτάω 15 Π6 ΘΟΙΠΙΠΟΗ ΨΌ. ἐο α΄͵δ 

(ἀποθνήσκω αἀφοποίΐεβ ἃ νυἱοϊϑθῃΐ 

αἀθδίῃ). [ἢ οοιῃρουπα ΡΏΓΒΒΘΒ 

1|κὸ {815 {Πῃ6 τύ. 15 τσ. ΔΓ] 

ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ ΟἿ]Υ τ {Π6 που ἴῃ 

186 σθηῆ. Νοῖθ {ῃ6 ρῬΡοββθββῖνθ 

ἴοσοθ οὗ {Πῃ6 διΐ., σοι ἴῃ 

Τ8 ΠΥ ΙΔηραρΡΘΒ. 

4 ἀμφοτέρω: {Π6 ῥτοαϊοαῖθ ροβί το ἢ 

15 ΤΟΔῚ τ ἱ ἢ Ρσοποσπβ. Ηθτθ 

1ῃ6 ροβίροπθοιηθῃίύ δᾷάαβ θι- 

ΡΠ 8518. 

μὲν οὗν, ποτ. μέν Β'ΤΉΡΙΥ ΡῬᾶγθβ {Π6 

ὙᾺΥ ἴον {Π6 ἔο]] ον ἱηρ δέ. 

παρὼν ἐτύγχανε, παρροπεὰ ἐο ὃδ6 



γι “«ἱπαθαβὶ 

5 Κῦρον δὲ μεταπέμπεται ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἧς αὐτὸν σατράπην 
.] 7 ᾿ Ν Ἁ ᾽ Ἀ Ε) ’ , “ : ᾿» 

ἐποίησε: καὶ στρατηγὸν δὲ αὐτὸν ἀπέδειξε π᾿ιάντων ὅσοι εἰς Κασ- 

τωλοῦ πεδίον ἁθροίζονται. ἀναβαίνει οὖν ὁ Ἰζῦρος λαβὼν Τισο- 
΄ -“ ε 

σαφέρνην ὡς φίλον καὶ τῶν ᾿λλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη 

ἐμ γ. ΤὴΘ Βυρρὶθιηθηΐαγν 

Ραγίϊο. σοηὐδϊηβ π τηϑῖη ἴθ 

(α. 1586: Η. 984: Β. 600 π.). 
5 Κῦρον: [{Π6 00]. τη 8 ὈΘ ΘΙ ΡΠᾶἃ- 

βἰζθᾷ Ὀγ Ροὶπρ ὑστουρῃῦ ἴο {Π6 

Πϑδα οἵ {πΠ6 βθηΐθῃοθ, {6 Β}]. 

Ὀγν Ὀοϊηρ' ρΡοβίροπϑα. 

μεταπέμπεται : πού 61 ὨΙβίου. ΡΓΘ5. 

ΕῸΣ {86 νοΐϊςορ, 566 α. 1242, 2; Ἡ. 

813; Β. 504. 
ἀρχῆς, ργουΐπιοο; 566 {πΠ9 1πίτοἕ,, 

85 17 8Ὧπα 24. 
σατράπην, βαΐγαρ, ἃ Ῥοτβίδη ψοσα, 

ἔδυ 1ὰγ ἴο {ΠπΠ6 ατϑθκβ οὗ Χϑμο- 

ῬΏΟΩ Β ἄᾶγ. ἨΗροτγοάοίμβ (δρουΐ 

ΒΑ] 8ἃ σϑηῦαγυ Θ8Γ]16 7) 8688 
ὕπαρχος ἃΒ ἃ ατθοκ δαυϊνδὶθηΐ. 

Τὴ βσθηθσδὶ, ασθοὶς ψγἃΒ ΒΙ0" ἴο 

ῬΟΓΓΟΥ͂ ἔογεϊὶρη γοταβ, 8Πη6, 8Β ἃ 

τα ]Θ, τηϑθ θουσονγθα οΟσα 5 ἸοΟΪΚ 

1|τὸ ατθθῖς ἐογτυηδύϊοηβ. (({. 
παράδεισος ἈΠ παρασάγγης, 8150 

Ῥρυβίδη μου β.) ΕῸΣ {Π6 ρυϑᾶ. 

806., 560 α. 1011; Ἡ. 126; Β. 341. 

6 ἐποίησε . . - ἀπέδειξε: ὑγδηΒ]α ἴθ 

ἃ5 1 φρ)ρῖβ. (Η. 831; Β. 519, πηοΐθ 

1: 598, 1; α. Μ. Τ', 58). ΟΥθοὶς 

1ἴ8 1068 οχϑδοῦ {ῃδ8η Βηρ. ἰὼ {Π6 

156 οὗ ραβῦ ἔθηβθβ; ἴῃ ΘΧΡΥ͂θεβί ΠΡ' 

ἔΓαΐατο στ] αὐϊοηβ ἴδ τηογΘ δχϑοῖ, 

καὶ οὖς εἶϑδὲ, πα΄. ... αἷἶποόὸ΄ δὲ ἿΒ 

ΘΟΠΠΘΟΙΪνΘ, καί ᾿ἰπθηβῖνθ. ΟὙΤῚῸΒ 

νγ88 ποῦ ΟἿΪΥ βαΐγαρ, αὖ ἃ 1}}}}- 

[ἈΥῪ ΟἸ ΠΟΘΙ ἃ5 γΧ06}], Θοτητη 8 ΠΟΙ Ρ' 

ΟἿΘ οὗ {π6 ἔουτσ αἰν βίο ηΒ οἵ [86 

ἱπ ρ αΪ8] τιν; 560 1πθ Τηΐτοά,, 

824, ΤΒ1Β ἔδοῦ 68}18 ἔου θιη- 

Ῥμαῖϊο οχρυθββίου, 8ῃᾷ [ἴβ 
Ῥτουρμῦ ἰπίο βίγοηρου ῬΓΟΙΙΪ- 

ΠΘη6Θ ὈΓ [86 δρδπηαοηιηθηΐ οὗ 

{86 το] δίϊνθ σοηβί 0. 

πάντων ὅσοι: ὅσος ἰΒ ἴῃ 6 ΠοΙτηδὶ] 

ἕοτσιη οὗ {86 τγϑ  αἴϊνθ ψῇθη [86 

δηϊθοραρθηΐ 15 πᾶς. 

Ἴ ἁθροίζονται : Πα Ὀϊζ. ργ68.; [86 το- 

ὙΙΘῊ ΟΟΟΟΓΙΘα ΘΔ 0 ἢ γθᾶγ. ΤῊ 

ΡΙ απ οὗ (ὑδβίο!ϊ ὰβ νγ8β {Π6 Τη18- 

ἰϑυϊηρ ΡΪ8οθ ἴουῦ 86 ἴγοορβ οὗ 
Ἰονγοὺ Αβίϑ. 

ἀναβαίνει. .. ἀνέβη: Πἰδίογ. ΡὈΓΘΒ. 

8.η6 80Γ. Βῖ46 Ὀγ βίαθ, 85 ποῦ ἴῃ- 

ἔγθαιθηῦγ. ΕῸΓ [89 ἔοτπι ἀνέβη, 

Β66 6. 198; 199; Η. 489; 58, 209; 

211. Νοίθ {86 ἔογοθ οὗ ἀνα-. 

ὁ Κῦρος: ῃ6 «τ. πὶ ῬΓΙΟΡΕΓΙ 

ὨΒΙΏΘΒ ΠΊΔΥ ΒΘΙΥΘ (α) ἴο τηϑγὶς 

{ῃη6 ἱπαϊν! 8] 885 ἔδιηοιβ: (δ) 

ἰο οοηγαβῦ Πῖπιὶ ἢ ΒΟΙΏΠΘΟΠΘ 

οἰβθ; ου (6) 1 τϑῦθυβ Ὀδοῖ ἴο βοιηθ- 

ΟἿΘ 8ΙΧθϑαν τηϑης]οηθα, 
λαβὼν. . . ἔχων : οἰτγουτηβίδηςα] 

Ῥαγίϊοβ. (α. 1568; Η. 9680; Β. 

6052). Τῷ 15 ἃ τηϊβύδϊζθ ἴο δββιιτηθ 

{μα τὐὐξἢ, Βα ΠΟΘ 5 ἃ5 ἃ ὑγϑῃβ]ἃ- 

[10η. Οὐὑγὰβ ἕοοῖςρ εὐἱΐῃ, ἢΐηι 

(λαβών) "᾿ΤΊΒΒΑΡΏΘΓΠΘ5, αηα ψϑηΐ 

ἋΡ αὐ ἐπα μραα οΥ (ἔχων) ἨΪΒ 

ἰσοορβ. Νοίθ {Π6 οι αβίϊο ογᾶθγ 

(ἀναβαίνει... λαβὼν... «ἔχων... 

ἀνέβη), οἵΐθη ἃ Τηθτθ σῃθίοσ! 8] 

ἄθνῖοθ, δἰ πουρὴ δ {ἰπ65 {86 

τηοβὺ παίατγαὶ Ἀυσϑηρθιηθηΐ. 3.66 
{86 Τηΐτοά., 8 39. 

Τισσαφέρνην : 5606 [86 Τπίτοα,, 8 23. 

ῬΓΟΡΘΥῚ Π8ΙΏΘΒ ἴῃ -ς, οὗ {86 {μϊγα 

Ὧ60]., οὔξϑη ἔοτγτῃ {Π9 86ο. ἴῃ -ν, 

ἃΒ 1ἢ οὗ {86 ἢγβί αθ0]. 

8 ὡς φίλον : ΟΥτιδ᾽ τρια δἄάνδποθ- 



ἜΘΟΣ ΓΤ Οἴρ- 9 

͵, » δὲ Ε [ον πε ΄, Π , 

8 τριακοσίους, αρχοντα Εε αὐτῶν Ξὥξβενιαν αρρασιον. ἐπεὶ δὲ 

ἐτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη εἰς τὴν βασιλείαν ᾿Αρταξέρξης, 

Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς ἐπιβου- 

λεύοι αὐτῷ. ὃ δὲ πείθεται καὶ λαμβάνει Κῦρον ὡς ἀποκτενῶν" 
ΘΟ ΌΝ , ἢ ὅν  ΑΣ ἡ ἡ ᾿ Ἷ δύ τν » , 
ω) δὲ ΜΉΤΉΡ ἐξαιτησαμένη αὐυτον αἸΤΟΊΤΕΜΊΕι, παλιν ἐπὶ ΤῊΡν ἀρχῆν. 

Ὃ δ᾽ ὡς ἀπῆλθε κινδυνεύσας καὶ ἀτιμασθείς, βουλεύεται 

τηθηῦ μ86 διοιβθα {Π6 7Θ8]ουΒυ 

οὗ ΤΊΒΒΘΡ ουπθβ. Ῥϑυδρ5 Οὐτὰβ 

Β8. [Π15, 8η6 ἴοοῖκ Πίτη ψ ἢ Ὠΐτη, 

Ὀθοϑαβθ μ6 ἀδιθα ποῦ ἰθᾶνθ Πίτη 

ῬΘΕΪπηα--ΟΥὁἩἨ 85 6 ΒΙτηΒ6] α6- 

σοῖνοαῦ 
τῶν Ἑλλήνων : ΘΙ ΡΠ δίϊο ὈΥ Ροϑὶ- 

{Ἰοπ; ἴτθο ἢ πατρα ατθοὶς ΠοΡ- 

165 αἴογαθα ρσυθαῖθυ ργούθούοῃ 

{Π8η τηϑην ζἰτη65 ὑμῦ πα 6 Γ᾽ οὗὅἁ 

Οτὶθηΐβ]β. ΒῸν ὑπ ϑαπἱριηθηΐ οὗ 
{86 Πορ!ϊΐθ, 566 {πὸ [ηΐγοα,, 8 28. 

ΤῊΗΘ ρθη. τῶν Ἑλλήνων ἰ5 ῬΑΙΡΟΕνΘ 

(α. 1088; ΗἩ. 1296; Β. 355). 

9 ἘΠενίαν : 5666 ὕπο Τηύγοα,, 8 38. Οὗ 

{Π6 το ἀθθιηθα ψουίῃν οἵ 

ΒΡΘοΐΔ] τηϑηζίοη ἴῃ {πΠ6 ἀπαθαϑὲ5 

ΙΏΒΗΥ 816 Ατοδαϊδηβ (οὗ ὟἾῚ, 2, 

810). ΕἸ πα ῬΑΥΥ 8518 οἡ [Π Ἰη8}0. 

ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτησε : ἐπεί, τὶ ἢ {Π 6 

8ΟΥ. ΤηΔΥ σΘΏΘΓΘΙΪν θ6 τοηαθγθα 

Ὀγ ἰῃ6 πρ. ρΡ]ρΡῆ.; 1 [θη ροσὰὶ 

ΟἸααβοβ {πὸ ατθοὶς ρ]ρ. 15 θχοθρ- 

{1068 ]. 

10 κατέστη: ψ]ςἢ εἰς, ὈΘοδιιΒ6 τηο- 

ὉἸ0 15 τ Ρ|16α, 

11 διαβάλλει: πηιαϊίσηεα, ξαϊβοῖμ 

αοσοιιδοα; γοῦ 1ὖ 156. ῬΟΒΒΙΌ]Θ ὑμ8ΐ 

{Π60 οἤδτρθ ψἃβ ἔσθ; 566 {Π6 

Τηΐτγοά,, 8. 25. 
ὡς ἐπιβουλεύοι, (Ξαμψίη) ἱπαΐ πὸ 

τῦα8 ρμίοἰἐΐηρ αἀσαϊηϑ8ὲ ΐηι. ΤῊΘ 
ορῦ. 15 ἀπ ἴο [πΘ ἰπαϊτθοῦ αποίδᾶ- 

τἸοη; 5660 α.1487; Η. 932,2, Β. 673. 

ΤῊΘ Βἰβύίου. ὑυθβ. 18 ἃ Βθοοπδ νυ 
ἔθηΒ6. 

12 ὃ δέ: ἴῃ [Πἰ8 ΡΏγα56, ΓΘρ ΔΓ] 
τοίθυυϊηρ ἴο ἃ πϑνν Β 0]., {[Π6 ΟἹ θὲ 

156 οὗ [Π6 8... 85 ἃ ἀϑιηοῃβίγαινθ 

ΒΡ ΪνοΒ (α. 981; 9883: Η. 6546; 

Β. 443, 1). Ιῃ βοῇ οᾶδΒ98 10 18 

Ὀοβύ ψυϊέθη πὶ ὉΠῸ δοοθηΐ. 

ὡς ἀποκτενῶν : α΄. 1663, 4: 1574: Ἡ. 

9090; 918: Β. 608, ὃ; 660, 3; ὡς 

Βονγβ ὑπδῦ {15 νγὰβ [Πϑ ἀνονθᾶ 

ΟΥ̓ 8ΒΒαΙηΘΩ Ῥαγροβθ οὗ Ατίδ- 

ΧΘΙ͂ΧΘΒ; ἅτε, χα ὑπ 6 ῥΡᾶγίϊο., οἡ 

[Π6 οὔου Π8η6, τηδῖτοβ ἃ βίδίο- 

τηθηΐ ἴὼν ΠΟ ᾧΠ9 ψΎΓοῚ 15 

ΓΘΒΡΟΠΒΙΌ]9 (6. σ. ΙΝ, 2, 8. 13). 
18 ἐξαιτησαμένη . . . ἀποπέμπει, 

δορσοα ἴηι ΟΠ} (α5 α ζαῦυον ἰο 1.6᾽- 

8617, ταϊα.) απα βοηξ Ἰυΐην θαοῖο. 

ατθθὶς οἴϊθη τι5685 ἃ ρϑγίϊο. 8ηα 

νὉ., ἰηβίθϑα οὗ ὕνγο νῇϑ8. οοιρ]θᾶ 

ὈΥ καί, Τῦ 15. ΤΙΟΏ ἴῃ Ρδγ[οΒ., 
ΜΠ116 Επηρ. ἰΒ πού. ΤὴΘ 86 οὗ 

{86 8ογΙ. ἰηα]οαύθβ ὑμαῦ [Π9 δούϊοη 

οὗ {Π6 ρϑυίϊο. 158. ρυῖοῦ ἰο ὑπμ8ΐ οὗ 

[{ῃΠ90 νὉ. ΕῸΓ [ἴῃ6 ομαγϑοῖου οἵ 

Ῥαγυβδῦϊβ, Βθ0 {Π6 Τηΐτοά., 8 26. 

14 ὃ δέ, ἡ. 6., Ογγι8, Ἁπούῃ θυ ΒΕ 1 οὗ 
Βα] θοῦ. 

ὡς : ΘΙΏΡΟΥΔ]; 67. Τιαῦ. «εἴ. 

βουλεύεται... ἀντ᾽ ἐκείνου, ρΙαγηοα 

ἐπαΐ ἢ6 ηυϊρ]ν πουον ασαΐη, δ6 ἦγ 

ἐΐι6 ροιυ67 ΟΓἹ τυ δγοίπον, δι, 17 

»Ῥοϑϑῖδϊο, ηυϊοιί δ6 κίηρ ἴηι "ωὖ5 

»ίαςο. ΠΟΥ {Π6 πι5θ οὗ ὑπὸ ἔαπύ. 

1Πη616. ἴῃ ἃΠ ΟὈ͵]. οἴαιιβο, 506 (. 

1812; Ἡ. 885; Β. 93. ϑὅυοῃ ἃ 

ΟἸδιιβθ τητπιϑύ, οὗ οι, ὕδτθ ἃ5 



4 Αἀπαραβὶβ 

15 ὅπως μήποτε ἔτι ἔσται ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, ἀλλά, ἢν δύνηται, βα- 

20 

΄ » ἈΝ ὔ 
σιλεύσει ἀντ΄ ἐκείνου. Παρύσατις μὲν δὴ ἡ μήτηρ ὑπῆρχε τῷ 

Κύρῳ, φιλοῦσα αὐτὸν μᾶλλον ἢ τὸν βασιλεύοντα ᾿Αρταξέρξην. 
σ “ὺν -» “" Ν ᾿' Ἂ, ἄρι. ἧς ΄ “ 

ὅστις δ᾽ ἀφικνεῖτο τῶν παρὰ βασιλέως πρὸς αὐτὸν πάντας οὕτω 
“ “ - ΄ 

διατιθεὶς ἀπεπέμπετο ὥστε αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. 

καὶ τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ δὲ βαρβάρων ἐπεμελεῖτο ὡς πολεμεῖν τε 

108 ποραίνθ μή, ποῦ οὐ; 566 ἃ. 

1610; Η. 1021: Β. 431,1 8δπὰ 4. 

15 ἢν δύνηται, 5ὑτΙοί]Υ, ἡ ἢ 5ιοια 

δ6 αδῖο, ἃ ἴαῦ. οοπαϊίοη (α. 1403; 

Η. 898; Β. 604). Τῇ 57 ν. 15 

τοί πθα, δἰ ΠπουρῊ ἕο] σὶρ ἃ 

ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ ἴθηβ6 (ΠΙβύοσ. ΡΤ 65.) 1Π 

νἰγία 8] ἱπαᾶῖν. α156. (α. 1502; Ἡ. 

931; Β. 677). 

16 μέν : ὈΔ]δπορα Ὀν δέ, ]. 18, ΒΕΓ 65 

ἴο οοηΐταβύ {Π6 δού νιν οὗ Ῥατυβ- 

δΌ15 ψι ἢ ὑμαύ οὗ ΟΥγαβ ὨἰτηΒ61, 

ἘΒΡΘΟΙΔΠΥ τ ΒΘ η ΘΟ ΡΙΘα νι] δή, 

8ἃ5 Π6ΓΘ, μέν οἴξθη τη γκΚ5 086 α18- 

τη ἶβ58} οὗ ὁμ6 ζορίο 8ηα π Ρ885- 

ἱπρ' οη ἴο 8πούδϑ. 

ὑπῆρχε, Γαυογεα, βιρρονίεα. ΟΥ- 

Βούνθ {ῃ6 ἔογοθ οὗ [86 ῥσβρ., ἢ 

παᾷα μον ἐο σου τ ρΟΊι. 

17 βασιλεύοντα : 6 ρᾶτγίϊο. ἰ5 ἃ 

νἰγύπα] 86]. 

18 ὅστις ἀφικνεῖτο : ἡ ΠΘῊ ἃ ΓΕ]. Πἃ5 

ἃ ΘΠΘΙΆΙ] ΟΥ 8Πη ἱπαθῆπιΐθ δηΐθ- 

οραρηΐ, Ὁ τορι] Υ]Ὺ [ακθ5. {Π6 

σοηδβίγ πού οηβ οὗ {(Π6 σθηῆθσαὶ σοη- 

αἸς0Π8] βθηΐθποθ (ἃ. 1499; 1451, 

1 δηα 2; Η.913; 9140; Β. 020; 625). 

ΤῊΘ ορῦ. νγοιμ]α, ἐΠπουθέογθ, Ὀ6 που- 

τη8] μθτθ, αΐ ὑπ ρΡαβύ ᾿ἱπαᾶϊο. (88 

ἴῃ {π6 Ἐπηρ'. ἸαἸοΠη) 18 8150 ἕο πᾶ; 

5606 α. 1432, Ἡ. 918; 894ςο; α. Μ. 

Τ. 585. ΤῊ5 156 ΘΒ ῬΡΘΟΙ8Π1Υ οοιη- 

το ΙΓ ὅστις, ΜΏΙΟΉ 15. 1656] 

1η 6 Πηϊίθ. 

τῶν παρὰ βασιλέως: {ΠπΠ0 ῬΓΘΡΟΒΙ- 

[1οὴ8] ΡὮταβθ, ἢ {μ0 γί. 

ΒΘΙΥ͂ΘΒ 85 ἃ βυθβίδηϊζιννο (ἃ. 952, 

1 8δῃηα 2; Ἡ. θθθα, 621; Β. 451, 1). 
ΤΠῊΘ ΡΏγαβΘ 18 ἃ σοπαθηβθα ομθ6; 

{Π6 ἔ}1] ἔοτι σοιἹα ὈΘ, ὅστις δὲ 

τῶν παρὰ βασιλεῖ ἀφικνεῖτο παρὰ 

βασιλέως; 6.1, 2, 818, οἱ ἐκ τῆς 

ἀγορᾶς. 'ΓῊΪ5 οοπαθηβδίϊοη 15 

ΓΘΡΊΪ8Γ ἴῃ ατθοῖ. βασιλεύς ποτΙ- 

Τη8}}Υ οὐἶίβ {π6 δτί., ἃ. 951; Η. 

θ00ο; Β. 446, ποΐϑ. 

πάντας: ἸΘρῚ τη ύθ!υ ἕο] ]ονγ 5 ὅστις, 

ΥΠΙΟἢ ᾿ΠΏΡ]1Ϊθ5 ἃ ρίυσαὶ. ΤῈΘ 

ΓΙ αίϊγθ, δἔξθι πᾶς, 1Β ἀβα8}}ν ὅσος. 

ΟΌΒβθενο [Π6 ΘΙ ΡΠ 8515 ξ8]} 1 Πρ ΟἹ 

{86 δηϊθοθαθηῦ, θη [Π6 τρὶδᾶ- 

{ἰγ9 ργθοθᾶθβ. ΤΉΘΒΘ ΤΏ ΘῈ ὙὙ6ΓΘ 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ᾿πβρθοΐουβ, βθηΐῦ ουὐΐ 

ἔγοιη Β8Όν]οη. 

19 ὥστε . . . εἶναι: Ε΄. 1449, 1450: 

Η. 953, Β. 595. ΜΙ {86 ᾿πῆη. 
([αθηον) οοηίταβῦ Π6 ἱπαϊο., 

ἠσθάνετο, ὈΘΊονν, 1. 39 (οὔτ 8] το- 

5.10). οὕτω οἴΐθηῃ ᾿Ιοδὰβ ὼἃρΡ ἴο 

ὥστε. 

αὐτῷ : ἔογ {Π6 οᾶ56, 806 α. 1114: 

ΤΠ 05: ἘΠῚ το: 
μᾶλλον φίλους : ΘΟΙΏΙΠΟΠΘΙ [8 

{86 σοτῃρ. ἔογιῃ οὗ {ῃϊ5 86]., 8]- 

ἐπουρ γ Πᾶνθ φιλαίτερον, 1, 9, 

8.20; οΓ( μάλιστα φίλος, ΨἿΙ, 6, 8.15. 

φ0 καὶ. . - δέ: 5606 ᾶΡονθ,]. 06. δέ 

ἰβ ποῦ ἀ5ΌΔ]}1Υ 50 δι ροβίροηθα; 

τηοβὺ ἔγθα αθητ]ν ὖ 18 [86 βθοοηᾶ 

νοι ἴῃ 185 οἶαιιθθ. Ηθτθ {Π6 

ῬΡοβίροπμθιηθῃηῦ θη βῖζοβ {Π6 

Ργθοθαϊηρ ψογᾶβ, ἃ πα 80 ᾿ηΔΓΚΒ 



ΘΟ ΤΥ παρ. Τ δ 

ΡΑ Ἃ , - 

6 ἱκανοὶ εἴησαν καὶ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ ᾿Ελληνικὴν 
ἊἝ [2 ς [ » » ’ «“ .“ 

δύναμιν ἥθροιζεν ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, ὅπως ὅτι 

ἀπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. 

ὯΩὩδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλακὰς ἐν 

{1Π6 σοηίγαβί, τῶν παρὰ βασιλέως 

.. τῶν παρ᾽ ἑαυτῷ. 

τῶν βαρβάρων : ἔογ [Π6 ο856, 566 α. 

1102 ; Η. 142; Β. 8986. ΤῊΘ βυ}[}. 

οὗ 8 αἀδβρθπμα. οἴδιβε 15. οἴϊθη 

Ῥτουρπῦὺ ἔουχψαγα δπα τηδαθ9 {Π9 

ΟὈ]. οὗ [πῃ τηϑῖπ γὉ. (ρτο θρβὶβ; 

ΗΒ8θ᾽ δ19; 8. 117; 18). ὙὝΒΙΒ 
ΔΥΓΘηρΡθιηθηὗ, ὙΘΙΥ ΟΟΙΠΙΠΟΠ ἴῃ 

ατθθῖ,, 15 ᾿ησθαπθηΐ ἴῃ ΕἸΏΡΊΒΗ, 

ΔΙΠΟῸΡῊ ἰὉ ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ Ῥορθίγυ, 

8 Π6 ᾿ἴπ {πΠ6 δ ποῦῖσθα {γ8η5]8- 

ἰΐοη οὗ {πο ἥν Τοβίδιηθηξ [86 

Οτϑοὶς 1αϊοση 18 βομηθίϊσηθβ κορΐ 

(1 κηοιῦ ἐποο ἐπαΐ ἐΐποιν αΥὐὲ ατ, 

μαγα πιαπ. Μαεῖϊ. ΧΧΥ : 34). 

ὡς. .. εἴησαν. .. ἔχοιεν : ἔοτγ [ῃ 6 

ΟΥΙΠΔΤῪ Βυπῖδχ οὗ ΒΌΘἢ 8 ΟὈ]. 

Οἴδυβθο, οἷ. ὅπως... ἔσται. 1. 1, 

δ πα {Π9 ποΐθ. Τὴ 5 )ν. (ἔου 

ΒΘΟΟΠΟΔΙῪ ἴθηβθβ {Π9 ορί.) ἰβ α͵βὸ 

Ῥοϑυιηϊ θα, 85 'ἰπ Ρτθ ἢπδ] 

Οἴααβοβ (α. 1514,1; Η. 8800; Β. 

693, 1). Χοπορῆοη 8]]1οὸγ5 ᾧπθ 

156 οὗ ὡς, ᾿Ιηθίοδα οὗ ὅπως (ἃ. Μ. 

ΠῚ ΘΠ 1 ἀπ} ΑΡΡ. ἘΝ); ἴον ἼΠΙΒ 

{μοτθ 8ῖθ υΐ ἔθνν ρ8.Γ811615 ἴῃ 

οὔμου Αὐἰίϊο δαύμποτβ. Ηθ βίϑηαβ 

8]0Π6 8150 (ϑΙπΠΟ ΠΡ ῬΓΌΒΘ Γ1Γ6Γ75) 

1 τη τ! ηρ' ἔγθθ τι56 οὗ ὡς, ᾿ἰηδίθδα 

οὗ ἕνα ΟΥ ὅπως, 'ῃ ΠΠ8] ΟἸδ 1565. 

πολεμεῖν : ἀΘροπαρηῦ οἡ ἱκανοί (ἃ. 
1596: Η΄ 902; Β. 641). 

21 εὐνοϊκῶς ἔχοιεν : ἔχω, ἢ 86]ν8., 

ΘΙΡΥΙΘΒΒΟΒ ἃ Ββίαίθ οὐ σομαϊ[]οη, 

8. η6 15 Ὀθβδῦ τπαθυθα ὈΥῪ οἵ γὉ. 

ἰο ὃο, νχι ἢ 8η δα]. 

τὴν δὲ ᾿Εἰλληνικὴν δύναμιν : ποίθ 

ἃρδῖη [ῃ6 Θι ρϑύϊο Ροβι τ] οη. 

22. ἥθροιζεν : πο 56ε͵ αδοιιἤ οοἰϊοοίτης. 

Νοίθ {Π6 ἴθῃβθ. 

ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, 

τοί, αἰ ροϑβδίδιίο βδϑούθοῃ. Ἠον 

10. 

ὅπως λάβοι: ἃ. 1360, Η. 881; Β. 

990, ὅπως 15 ΧΘΠΟΡΒΟΠ᾿Ὲ ἕδνογιίθ 

ἢπ8] ραγίϊοϊθ, δἰ Ππουρ ἢ ἕνα 1Β 

ἔΓΘΘΙΥ τἰθ044, 8π6 8150 ὡς (ο. 83, 

09) 566. Ὁ ΝΕ 1 919: 5. 56 

ἌΡ»: 11. 

ὅτι ἀπαρασκευότατον : ὅτε 8Π6 ὡς 

ΔΤΘ ἔγθα αΘΠ]Υ πι5θα ἴο ἰπ ΘΗ 

186 τηϑϑηΐϊηρ οὗ ἃ βιυρογϊδίϊνθ 

(εῇ., Ὀθίον, ὅτι πλείστους). ὙΥ ΙΓ 

ὡς, ποῦ ὅτι, [Π8 νὉ. οὗ 8Ὀ1ΠῸΥ 15 

οὔξζϑθηῃ Θχργθββθα (Ὀονοϑ, 1]. 292). 

94 ὧδε: ἃ5 ἃ ΓᾺ]6, ὧδε ΙΟΟΪτ5 ἕογ γαγά, 

οὕτως Ὀ8οῖκ (ἃ. 1005; Η. 696: 15. 

482). ΤῊΘ τϑιηδίηθῦ οὗ ἰ(ἢθ 

ΟὨδρΡίοσ ἴθ ὕβθῃ πρ τ {ΠῸ 

ΠϑΥΓδϊνΘ οὗ {η9 νᾶγίοιιβ 8 γ8 ἢ 

ΜὙΠΙΟΗ Ουὐτβ βουρσῃΐ ἴο γαΐβθ 

ὑΓΟΟΡ 5. 

ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν : ἃ τοαποηΐ 

ῬΘΙΙΡΉΓ518. ποιῶ (ἴπ {πθ ρ8β- 

Βῖνθ, γίγνομαι), νι ἢ [ῃ6. νου] 

ΠΟΈ ΠΗ, ΤῊΔΥ ὕα!κθ {ῃ6 ΡΗΙ8οθ οὗ ἃ]- 

τηοβὺ δὴν ν Ὁ. Ηθτθ {9 86 οὔ [89 

τη]. ΘΠ ΡΏ851Ζ68 {Π6 δοίϊνιν οὗ 

{Π8 β}]. 

ὁπόσας εἶχε. .. λαμβάνειν, ἐο ἐπ 

Θοηυηια γα ογ5 ΟΓ αἷ ἐπα σαγγί- 

5018 τοθΐο, 6 πααὶ ἴῃ, ἐἢ6 οὐδ 5 

πὸ σαῦο ογἴ6γ5 ἐπαΐ ἐπον δοιαὶ 

βουθν αἰ} οη ἴδ. Μοτθ γορ] Ὁ] 

{ῃΠ 906 ατροῖὶς νοῦ] 6, φυλακῶν 

ὁπόσων εἶχε (ὈΥ δἰίτδοίοη ἴογ 

ὁπόσας εἶχε, (α. 1031; Η, 994; Β. 



25 

80 

0 ἀπαθεῖς 

»ο“ , ΄ »“"  - , “ 

ταῖς πόλεσι παρήγγειλε τοῖς φρουράρχοις ἑκάστοις λαμβάνειν 
ἢ ᾿ εἰ 
ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ὡς ἐπι- 

βουλεύοντος Τισσαφέρνους ταῖς πόλεσι. Ν οὖ 5 ς» καὶ γὰρ ἦσαν αἱ ᾽Ἴω- 

νικαὶ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ ἀρχαῖον ἐκ βασιλέως δεδομέναι, 

τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦρον πᾶσαι πλὴν Μιλήτου: ἐν Μι- 

λήτῳ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμενος τὰ αὐτὰ ταῦτα βουλευομέ- 
-“ “- -“ Ἁ Υ] 

νους, ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον, τοὺς μὲν αὐτῶν ἀπέκτεινε τοὺς ὃ 

484). ΑΒ [1ὖ 15, [πΠ6 απἰθοθαθῃηῦ 5 

ἱποογροσδίθα 1π {Π6 τϑ]. οἰδβθ 

(α. 1031; ΗἩ. 995; Β. 485). ὁπόσος 
᾿τ 0}168 {86 πίθοθαθηΐ αἰ; 566 

[η6 ποθ οἢ πάντας, Ἰ. 18. Π15- 

{ΠηρΒῃ Ὀθύνθθη φυλακάς (ΓΤΟΤῚ 

φυλακή) ἃ Πα φύλακας (ἔτοτη φύλαξ). 

25 ἑκάστοις : ῥΓΘα. ρΡοβὶύ.; 866. οἢ 
ἀμφοτέρω, 1. 4. ΏΠΘΩ ἰὖ αθβἸρ- 

πδΐοβ ἱπαϊνι 815, ποῦ ΡΊΟῸΡΒ, 

ἕκαστος 18. ΤΟΡΌΪΑΓΙΥ ἴῃ ὑπὸ βίηρ. 

Ἦρτθ 115 οἱοβθ δϑβοοϊϑύϊη συ] ἢ 

φρουράρχοις 1 Β.1Π65 {Π6 Ρ]. 

96 Πελοποννησίους: ΘΟΠΘΒΒΘΟΙ]Υ [Π6 

Ὀϑβῦ βοιαῖθγβ διηοηρ ὑΠῃ9 ατγθοῖκβ; 

6. 186 ποΐϑ οη Ξενίαν, 1. 9. 

ὡς ἐπιβουλεύοντος 1'., αἰϊοεσίηο ἐπαΐ 

7. τῦὰ8 ρίοΐξξίηρ ασαϊηϑὲ ἐποῖν 

οὐξίρ5. ὅ60 1πΠ6 ποῖθ οῇ ὡς ἀπο- 
κτενῶν, 1. 12, ΒῸΓ [Π6 ρΘη. 8005. 

8566 ΕΑ. 1508, Ἡ. 910; Β. 651. 
9Ἵ καὶ γάρ, απὰΐ (ιοὐέπ, ἐ6 ὭλΟΥΟ 

»ιαιτιδιθι ἐμ) ἤον; Ὀπύ {Π6 61}1}10- 

515. 15 οΐθη Πᾶταϊ]ν ἴ6]0. 

ἦσαν. .. Τισσαφέρνους, παα Ῥο- 
ἰοποεοα ἰο Τ. ΤΒθ τρῦ. βίδπηαβ 

ΠΟΘ ΕΡΊΙΒΏ τϑαῦὰῖτοθ {Π6 
ΡΙΡΙ͂.; βθὸ {πὸ ποῖθ οἡ ἐποίησε, 

Ἰ. 6. θη {86 ἱπαρῇ. 18 {Ππ8 
πδθα, {π6 ἰᾶθᾶα οἵ ἀυταίϊοη ἰδ 

οἴδθη ρυοιηϊηθηΐ. ΕῊΓΣ {Π0 Ργϑα. 

θ6ῃ., Β66 α΄. 1094,1:; Ἡ. 1528; Β. 

348,1. 
αἱ ᾿Ιωνικαὶ πόλεις : 5606 {π0 Τηὐτοά,, 

8.26. 

28 τὸ ἀρχαῖον: (ἁ. 1000; ΗἩ. 719; 

Β. 330. 
ἐκ βασιλέως, ὃν ἐπα Κη. ἐκ, 

ΘΟΙΏΙΠΟΠ ἴῃ Τοηΐο τοῖς, τα  Ὀ6 

το θυϑθη ἰὴ Αἰίϊο οὗ Π6 ἀρϑηΐ, 

ΘΟΠΒΙοσθα 85 ἴθ βοῦγσοθ; οἡὶ 

ἀπό, 1. 41. 

29 ἀφειστήκεσαν : ἴοΥ {Π6 ἴογπη, 566 

6.528; Ἠ. 8598; Β. 172. 2. 
πλὴν Μιλήτου : ΤΊΒΒΑΡΏΘΓΠΘΒ Κορ 

1ηὴ06 ΜΙΙοβίδηβ ἴῃ ΟἤΘΟΚ ὈΓ ἃ 

Βίγοηρ ἔουγοββ  ΠΊΟῃ Π6 Πα 

ὈαΠ1Π0. 
80 προαισθόμενος... βουλευομένους, 

γρογοοϊυϊΐης ἱπαΐ 5016 106 76 ΓΟΥ̓́τυ- 

ἴηι ἐΠυἶ5 βαῆια ρίαη, (προ-, θ6ΓΟΥ̓Ο 

ἐ]ο 1} ρίαν, τὐαι8 γῖρα 707 Θαθοιι- 

{ϊο). ΟΌβοσνθ ὑμαῦ {ῃ6 80γ. 

Ῥᾶγίϊο. ἀθπούίθβ δὴ δούϊοη ὈΧΪΟΥ 

ἰο {μαὖ οὗ {Π6 ῬγΙηοΙρ8] νὉ. 

τὰ αὐτά (οἴξζθηῃ τυϊζίθη ταὐτά) : ἴο 

ὍΘ αἰβῦϊηρ δ θα ἔτγοιη ταῦτα (ἃ. 

809; ἯΙ. 619; Β. 470; 1. ΠΗ Β 

Ο856 15 860. οὗ {Π6 1πη6Γ ΟὈ]. (ἃ, 

1054; Ἡ. 7100; Β. 3534). Τὴ βο ἢ 

ῬΏγαβοθ ἴῃ6 Ρ]. 1ῖΒ πούτηδὶ ἴῃ 

τοῖς, δ ΠουρΡ ἢ Εηρ. οἴΐθη τϑ- 

ααΐτοβ {Π6 βίην. 

βουλευομένους : ρατίϊο. ἰπ ἰπαϊτ, αἶδΒα. 

(ἃ. 1588; Ἡ. 982; Β. 661). ΤῺΘ 
᾿ἰηαἀοῦ, βα)]. οὐ μ6 ραγίϊο. ἰβ 

οὐ ἐἰρα, 

381 ἀποστῆναι: ἴῃ ΔΡΡΟΒ. ψὶῖῃ τὰ 

αὐτὰ ταῦτα. 

τοὺς δέ, τοὺς μὲν. .. ΒΟΠΪ « « - 



ἜΘΟΣ Τ᾿ ΘΟ. 1 ἥ 

ἐξέβαλεν. 
, 2 , ΄ Ν Χ “ Ἀ Ἃ 

στράτευμα ἐπολιόρκει Μέλητον καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν 

ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβὼν τοὺς φεύγοντας συλλέξας 

Ὰ : [4 , Ἁ 5 , ᾿Ὶ Ὁ [ ΕΣ καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπτωκότας. καὶ αὕτη αὖ ἄλλη 
- ω - , κ 

πρόφασις ἣν αὐτῷ τοῦ ἁθροίζειν στράτευμα. πρὸς δὲ βασιλέα 
Ἃ ΞῚ - - »᾿ ΄ Ν 

πέμπων ἠξίου ἀδελφὸς ὧν αὐτοῦ δοθῆναι οἵ ταύτας τὰς πόλεις 
ἴω ΠῚ , " . “ Ν, ΧΦ ΄ 7, μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτῶν, καὶ ἡ μήτηρ συνέπραττεν 
᾽ [ο [ον [74 Χ Ἀ Χ Ν ( Ἁ » Χ .} αὐτῷ ταῦτα: ὥστε βασιλεὺς τὴν μὲν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ 

ἠσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ ἐνόμιζε πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ 

οἶμογβ. ΒΓ {πῃ τύ. 85. ἃ 

ἀθιηοηβίγ. 866 οἡ ὃ δέ, 1]. 12. 

ἀπέκτεινε : 80Γ. ᾿ἱπ61ο. (ἃ. 612; Ἡ. 

4351: Β. 204)η. ΤῊ! ἔογττα τϊρῃΐ 

Ὀ6 πηρῖ. Ραΐ ἐξέβαλεν ΒΠονγΒ ἰΠδῖ 

Ὁ 15 801. ΕῸΓ {Π6 Ἰαύίου ἔοόγῃῃ, 

Β60 Ὁ. 615; Ἡ. 485; 15. 201; 208. 
82 ὑπολαβὼν... συλλέξας. . . ἔπο- 

λιόρκει, μασῖηο ἑαϊδεη ἐ]ι6 δαλτϊ. 5 

“η6167 ᾿ιῖ8 ργοϊοοίίοη, (ὑπο-), οοἱ- 

ἰοοΐοα ατὰ αὐ ἢν} αἩ αἰ ἰατα 5ΐοσο ἰο. 

ΟΌβοῦνθ ὑπαὺ φεύγω ΞΌΡΡΙΪΘ5. ἃ 

Ῥϑεβῖίνθ ἴο ἐκβάλλω ; οΥ. ἐκπεπτω- 

κότας, ὈΘΙον. 

84 κατάγειν, γοδίογο. ΟὌΒοενθ {Π 6 

ἔογοθ οὗ {Π6 Ῥσβρ.; ο΄. κατέρχομαι, 

ΘοΉϊ6 δαοῖς Κγ τ, θαη 5] ηγογ. 

ἐκπεπτωκότας : ἐκπίπτω ἰ5. {πΠ6 ΠοΙ- 

γηδ] ρϑββῖνϑ οἵ ἐκβάλλω. 

αὕτη : αἰἰταοίθα ἴο {Π6 σϑπαθι οὗ 

1ηὴ0 ρΡιθᾶ. ποι, 8 ΘΟΙΏΠΠΟΠ 

οοηδίσπούοη (ο7. Τμα1.). Οἱ {Π9 

οἶμον πα ἰῃθ6 πρυΐ. 15. οἵξζϑθῃ 

Κορύ. ποθ ἀριηοηβίσ. ρῖοὸ- 

ΠΟῸΠΒ ΤΡ ΌΪΔΕΪΥ ἴα κΚο {Π6 δτί., 

1η6 ΑΌβθηοθ οἵ {89 ἃιΐ. Βῇονυ"β 

{μ80 {ῃ6 ποι ἰβ5 ἃ ρᾶῦῦ οὗ {86 

Ρτθα. πα ἀοθβ ποὺ ροὸ αἰγθοῖν 

αἱ [Π6 Ῥγοποιη. 

85 αὐτῷ : αδὖ. οὗ ρΡοβδ5θ55. (α. 1175; 

ἘΠ 768; Β- 579). 
τοῦ ἁθροίζειν, 7017 οοἰϊοοίῖηο. ΤῊΘ 

1ηἤη. βίδῃηαβ ἃ5. ἃ ΠΟῸΠ ἴπ {Π6 

ΒΕ ((Ἰ: 1047: Ἠ. 9650: Β. 639). 

Χρη. 

πη Πη. 

86 ἠξίου, εὐ σοα!, αἰ οα α8 115 γἱοῆΐ, 

ἃ ἀαγδίϊνθ 6 η58. 

ὦν, ἡπαιβηιμοῖ, αι ἢὸ ἀὐει8. 

δοθῆναι οἵ : {Πη6 ᾿πῆη. 15 {86 ΟὈ]. οὗ 

ἠξίου (ἃ. 1518; Ἡ. 948: Β. 688). 

οἵ 15 Π9 ᾿παϊγ. Τϑῇ. (6. 981.; Η. 

685; Β. 4171: 4719); 2. 6., ΜἘ116 

ΟΟΟΌΤΙ ΠΡ ἢ ἃ ΒΕ οΥΤα. ΟἸ8 156, 1 

τοῖθυβ Ὀδοὶς ἴο {πΠ6 τηϑίη 810]. 

“ῬΕΟῸΡΉ οπο]ιτϊο, Ὁ 15. ἀοοθηίθα 

θη οαρῃϑίϊο (6. 144,1; Ἡ. 

ΟΞ: ΕΠ 71. 9.) 

87 ἄρχειν, οογιἐΐγιο ἐο γιιῖο. 

αὐτῶν : ἴῸΓ ἰῃ 8 ο856, 566 ἃ. 1109 ; 

ἯΙ 741: Β..956: 

συνέπραττεν αὐτῷ : {Π6 “αὖ. ἰ5. τι 

ΤῸ Ἐπ δ᾽ Θοῖρ. γ- (6. 1179: Η. 

τίρ; Β.. 894). 

88 ὥστε: 566 πΠ6 ποΐθ οἡ ὥστε εἶναι, 

ΠΠῸΣ 

τὴν πρὸς ἑαυτὸν ἐπιβουλήν : {Π6 ῬΙΤΟΡ. 

ἢ 105 ο886 Π85 {Π6 γα ]πθ οὗ ἃ 

αὐ{τ10. 84].;: Εθὸ {86 τϑίθγθηοος 

οἸἴθα ἴῃ (Π6 ποίθ οὴ τῶν παρὰ βα- 

σιλέως, 1.18. πρός ἰ56. {Π6 τποβὺ 

ῬΘΙΒΟΊδ] οἵ (Π6 ριθρ5. βονθιηΪηρ 

1ῃ6 86ο.; 10 Τὴ ΟΥ̓ ΤΊΔΥ ποΐ 

αἀδθπηοίθ Βοβί ιν: ἐπέ σΘΉΘΓΆΙΪΥ 

065. 

89 Τισσαφέρνει: οἸηρῃδίϊο, ἐμοιο] 

ἐξ τῦα8 ασαϊηδέὲ Τ᾿. ἐπαΐ 6 ττὰ8 

ιτδαγγῖη, οἰο. ον 1Π6 αδ΄., Β66 

15. Το οὗ {πὸ ἀγίϊσα]δτγ 

98 
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8 ἀπαρειβῖα 

’ὔ -“ «“ ᾽ Ἀ 3, ᾽ -" ’ 

στρατευματα δαπανᾶν" ωστε οὐδὲν ἤχθετο αὐτῶν πολεμούντων. 

ΑῚ Χ ς “- » ΄ " , Ἁ “ 
καὶ γὰρ ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ 
» Ὁ , Φ ’ὔ » ΄ »Μ 

ἐκ τῶν πόλεων, ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. 
»Μ Ἀ Υ ᾽ [οἱ ,ὔ ΕῚ "4 9“ 

Αλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερρονήσῳ τῇ 

κατ᾽ ἀντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον. 

Ὁ ΤΠ ΕΠ 12; Ἐ: 592; 1: ὙἹΠῊ 
{Π 6 ποΐθ. ΤῊΘ ρϑυίϊο. πολεμοῦντα 

15, οὗ οοῦτϑο, ποῦ ἅπθ ἴο ἱπᾶϊτγ. 

αἴδβο., θα {ῃ θιαρμδβὶβ ἰ5 Ὀθδῦ 

Ὀτγουρσῃΐ οαὖ Ὀ. βοῖὴθ 5ΒΌΘΗ τρη- 

ἀθυϊηρ ἃ5 ὑπαῦ σίνθῃ ἃ θονθϑ. 
ἀμφί: ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΠΙΠΟΙΪΥ εἰς ἰ5. πδοά 

ἴῃ {818 ῬΏγσαβθ; 6. σ. Ο. 8. 15. 

40 δαπανᾶν: ἱπῆη. ἴῃ ἱπαϊτν. αἶδο. 

(α. 1522, 1; Ἡ. 946; Β. 646). 
ὥστε. .. πολεμούντων, 850 ἐπαΐξ 16 

αἱα ποΐ αὐ αἷϊ (οὐδέν) οὔ͵οοξ ἐο 

ἐπεῖν δοίη αὐ ταν. οὐδέν 15 [6 

8σο. οὗ {Π6 1ΠΠ6Γ ΟὈ]., ΠΘΓΘ, ἃ5 

οἴὔθῃ, βοᾶγοθὶν ΟἹ θυϊηρ 1η ἔοτοθ 

ἔγοιη 8η δ8ν. 3866 {Π6 γϑἔθυ 665 
οἰΐθα ἴῃ {Π6 ποΐθ οῃ τὰ αὐτὰ 
ταῦτα, 1. 30. 

αὐτῶν πολεμούντων: ΟδΔ11581] σοη. 

ΔΌΒ5.: Β60 Οἡ ὡς ἐπιβουλεύοντος, 

1. 9608: 

41 καὶ γάρ, ατὶ (τοϊέ], ὭΔΟΥ 6 γα 801) 

7ογ. 661. 7 8ηα {πΠ6 ποίθ. 

ἀπέπεμπε, ἐογίϊητοα, ἐο γοηυϊέ; 

ΟΌΒουγθ {86 ἴθηβθ. ἀπο- ἄοθϑ ποῖ 

ΤΉΘΓΘΙΥ ᾿ηαϊοαΐθ βορατγδίϊοη; ἐΠ6 

τ νΘητ 65 ὈΘΙοησοα ἴο {πΠθ Κίηρ; 

ΒΟ ἀποδίδωμι, σῖυο δαοῖς τὐπιαΐ 18 

ατι6, ἀπαιτῶ, αἷς τοπαΐ 8 ἄτι, 

αἴο. ΟἿ. Τιϑῦ. 716-. 

ϑασμούς : {π6 ὑγὶ Ὀυιἐθ τγὰβ ῥαϊα ποΐ 

ἴῃ ἸΠΟΏΘΥ ΟΗἶΐν, Ραΐ ἴῃ ἐμ ρτο- 

αἀποῖβ οὗ {πΠ9 αἰ ουθηῦ Ῥγονίηοθβ, 
οαὐ]6, ΠΟΓΒ6Β, οέο. 

42 ἐκ τῶν πόλεων... ἔχων, 7γΟΉι ἢ 

οὐέίο5 δοϊοησίης ἰο Τ΄., το]ιίοῖι 16 

(Ογνιι5) παρρογοα ἐο μοϊα. ΤΠΘ 

Κλέαρχος Λακεδαι- 

ῬΟΒΒΘΒ5, ρθη. Τισσαφέρνους 15. 1ῃ- 

σογρογαῖθα ἴπ {86 16]. οἰδιβθ; 

566. {ῃ9 ποίθβ οὔ Τισσαφέρνους 

ἦσαν, 1]. 27 ἔ,, ἃἀπα Οἡ ὁπόσας εἶχε 

φυλακάς, 1. 24. ὧν 15 αὐϊγτδοῖρα 

ἴο {Π6 ο8560 οὗ 15 δηϊΐθοραθῃΐ 

(566 86 τϑΐθγθῃησθβ οἰΐθα ἴῃ 6 

ποῖΐθ πιῦ τϑἔθσγθα ἴο). ΕῸΓΣ {Π6 

Ραγίϊο. τυ ἐτύγχανεν, 566 ]. 4 

86 [Π6 ποῖΐθ. 

48 αὐτῷ : ἴοΥ 5Β0Θἢ δ. Θοπβα ἃ. 

1161; Η. 166; Β. 811, ποῖθ 2. 

“Χερρονήσῳ : ΒΙΠ66 Χερρόνησος Βί ΓΙ ΟἿΥ 

ΤηΘ8 5 ροητγϑιία, ἃ Τα Ποὺ ἀ68- 

Ἰρηδύϊοη τᾶν 6 δα α66, ΑἸ ΠΟῸΡῊ 

{Π6 Ῥγθβϑατηρύϊοῃ δἰ ννανβ 15 ὑμαΐ 

1ῃ6 Τγδοῖδη ΟἸΠΘΙΒΟΏΘΒῸΒ. 15 
γηθδηΐ; 566 {Π6 1πη8}. 

τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας ᾿Αβύδου: ἴξ νγ88 
αὖ ΑΡγαὰβ ὑμαὺ ΧΘΥΧΘΒ οὐοββϑα 

1ῃ6 Ἠδθ]]θθροηῦ. ΒῸΣ {πΠ6 ρϑῃ., 

ΒΘ6 ἃ. 1148: Ἡ. 151; Β. 860, 

Νοῖθ 86 {πἰγα αὐ. ροβὶῦ.; {Π 6 

Θριπθῦ οοπμθΒ ἴἢ 8ἃ5 8 δἔζου- 

ὑπουρμί. ΤῊ βὑυπαθηῦ βδοῦϊα 

ΟὌβουνο ὑμαΐ ἴῃ 411 {ῃτθθ ροβὶ- 

{Ἰοὴ5 ὑπ αὐύγι. 15 ᾿τατη θα αῖθ]ν 

Ῥγθοθᾶρα ὃν {86 δτῖ.; εβθὸ αα. 959, 

1 δα 2; Ἡ. 666: 661; 668; Β. 452. 

Δ4ᾳφ τόνδε τὸν τρόπον, πη, ἐ]16 οϊϊοιυ- 

ἔπ ναοῦ. ὅ66 [Πθ ποῖθ οἢ ὧδε, 

1. 24, ἘῸΣ [Π6 806. ἃ5 8η 86γ.; 

ΟΓ. τὸ ἀρχαῖον, 1. 8, ἀπ (ῃ0 

ποΐθ. Τῃ {Π6 οα86 οὗ {πὶ8 τννοτᾶ 
{πΠ6 ἀαΐ. οὗ πᾶ πηοῖ πα {Π6 δᾶν. 
800, 8ἃΓ6 πα] ΡΒ 8016 ἴῃ 

ΤΠ ΘΑΠΙ ΠΡ, 

9 



10 
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ὌἜΟΙ τ Θῆαρ. 9 

μόνιος φυγὰς ἣν: τούτῳ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἠγάσθη τε αὐτὸν 

καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρεικούς. ὃ δὲ λαβὼν τὸ χρυσίον 

στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει ἐκ 

Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπὲρ ᾿λλήσποντον οἰ- 

κοῦσι καὶ ὠφέλει τοὺς “λληνας. ὥστε καὶ χρήματα συνεβαλ- 
ἡ ἐν ᾿ Ν Ν “ κ᾿ ςε κ 

λοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτῶν αἱ ᾿Ελλησποντιακαὶ 
, ες “ 

πόλεις εἐκουσαι. 

τὸ στράτευμα. 

- “ Φ “ , ᾿Ὶ , ᾽ “ 

τοῦτο δ᾽ αὖ οὕτω τρεφόμενον ἐλάνθανεν αὕτῳ 

» ΄ Χ ιν ν 7, ΕΝ 5 ’ ) ΄“ Χ 

Ἀρίστιππος δὲ ὁ Θετταλὸς ξένος ὧν ἐτύγχανεν αὕὑτῳ, καὶ 
ς Χ - ν » “- » Ν “- 

πιεζόμενος ὑπὸ τῶν οἴκοι ἀντιστασιωτῶν ἔρχεται πρὸς τὸν Κῦρον 

Κλέαρχος: 566 {86 Τπίτοα., 8.38, πα 

11, 0, 851-16. Αβυπαθίοῃ (οτηΐβ- 

βίοῃ οὗ {ῃ8 φδοπηθοίνϑ) ἰβ ποΐ ἔθ 

ψ θη {π0 βθηΐθποθ αὖ ΘΧρ 815 

8 ΡΙΘοραϊηρ ΡΏΓ856, 85. ΠΘΓΘ, ΟΥ' 

θη {Π6 οἸαιιθθ ὈΘΡῚΠΒ ψ] ἢ ἃ 
Τ6]. ρσοη. Οἴζδθμ, ἴοο, 4] Ποπρ ἢ 

ποῦ δ΄νανβ, 8 αἀθιημοηβῦγ. ΒΘΥΥΘΒ 

85 8 σοηππθοῖϊνο (οὐ {π6 ποχί 

Οἰδβθ ἴπ {πΠ6 ἰοχῦ)η. ΕἸΒΘ ΠΘΓΘ 

δϑυπαθίοη ἴθ Τ8γθ ἴῃ (Ἃατθοκ, 

ΜΏΙΟΗ ΔΡουΠα5 ἴθ σΘΟΠηΘοϊηρ 

Ῥϑγίο1]65, 8Πα 15 σ'ΘΠΘΓΑΙΙΥ ἃ 

της οὗ Παϑύθ ΟΥὐ Ῥᾶββίοῃ; 566 

Ἡ. 1039: Β. 1117, 8. 

45 τϑύτῳ : [Π6 Ῥτοιμ. γθρ Δ Υ]ν τθ- 

ἔϑυβ Ὀ80}ζς (566 οἡ ὧδε, 1. 24). 

ἠγάσθη, ἐοοῖ α ἰἰρίπ ἰο Πιΐηι, 

1Ἰηρτοββῖνθ δου. (α. 1260; Ἡ. 8:1; 

Β. 529). 
46 μυρίους δαρεικούς : 8. ἸᾶΓθῸ Β.Π, 

δοαῦ ξοέ 00.000; Ρυύὺ Οντὰβ 

ποραθα Ἰηθη 8πηα νγὰβ ψΠΠηρ ἴο 

ΡΥ ἴον [πϑθι. ΤΠ ψογὰ δαρεικός 

Βαρρσοβίβ πθ ΒΘ ΠΟ. Ναροίόοτ, 

8. Π6 Πιουιῖβ ΟαἰΟΥ̓ ἃΒ πϑιηθβ οἵ σοϊηβ; 

67.» αἰβο. Βηρ. δουογείση, Βοὸ ἀβϑα. 

47 συνέλεξεν. .. ἐπολέμει: ποθ {Π 6 

σΠδηρθ οὗ ἰθη856. 
ἀπό: οὗ {Π6 τηθ8ηβ; οὗ. ἐκ οὗ {ῃ8 

ἀρϑηΐ, 1. 28, 

ἐκ Χερρονήσου: [πΠ6 παίιγ8] Ὀδ856 

ἴον ορϑγδίϊοηβ ἀρσϑί δύ ΤΉγδοϑ. 

48 τοῖς Θρᾳξὶ τοῖς ὑπέρ: {Π6 ἔοττη8] 

αὐίγ1. Ροβὶΐ.; 566 ἡ τῇ κατ᾽ ἀντι- 

πέρας, 1]. 43 ἢ. 

ὑπὲρ Ἑλλήσποντον: {ῃ6 866. ἰ5 

ἔγθοὶν θα ἴῃ ῬὮΏΓΘΒΟΒ ΨΠΘΓΟ 

ἸηΠΟὕ 05 5 ᾿πηρΡ]164, ποῖ θχ- 

ῬΓΘΒΒθα, 

49 ὥστε καί: καί 15 Ἰηξοπεῖνο, ποῖ 

ΘΟΠΠΘΟίΪνΘ. 

50 εἰς : θη ποί οὗ τηοίϊομ, οοχη- 

ΤΠΟΠΪν, 85 ἤΘΓο, οὗ αἰσθοίίοη ΟΥὁ 
ῬΈΓΡΟΒΘ. 

51 ἑκοῦσαι, τυὐϊησῖψ ((. 926: Ἡ. 
6194: Β. 425). 

τοῦτο: ΙΓ τὸ στράτευμα, ἀ65ρ1ῖθΘ 

{Πη6 βορϑγδίϊοῃ. 

τρεφόμενον ἐλάνθανεν, 18 56ογοέ 
πναϊηξαϊηοα, (εῇ. παρὼν ἐτύγχανε, 

1. 4, ᾶπα {ῃ6 ποίο). 

58 ᾿Αρίστιππος: 85 δτίβίοογείίο 

Ὠ81η6. 

Θετταλός : Θοηβαϊ {Π6 τηδρ, ν᾽ 6 η- 

ΘΥ͂ΘΙ ΘΟΡΤΘΡ 68] ὩΒΠΊ6ΒΞ ΟΟΟΈΓ. 
ξένος, σιιο5 -Γγίοπα; Ὀὰΐ Ῥοίον, 

]. δῶ, ξένους, ὨΙΟΥΟΘΉΟΥἾ65: 560 

{Π6 νοσδ. 

δ4 οἴκοι : 80 δἰίγι.; 560 Οἡ τὴν. « ὁ 

ἐπιβουλήν, 1. 38. 

ἀντιστασιωτῶν; ΤΉΘΞΒαΙΪν τγ85 σοΠ- 

45 

56 



Τ0 ἀπαϊεικία 

ΑΥ ᾽ »“Ἵ ᾽ Ν » , ’ Ἀ ΄“» ΄ , ΄ 

δ και αὐτεέιὶ αὐὑτον εἰς δισχιλίους ξένους και τριῶν μηνωὼν μισθόν. ως 

60 

-“ Ε “- “ 

οὕτως περιγενόμενος ἂν τῶν ἀντιστασιωτῶν. ὁ δὲ Κῦρος δίδω- 
ΠΣ ᾿ να χί Ν ἐξ “ θό ν ὃ κ 

αυτῷ εἰς τετρακισχι ἰους καὶ εξ μηνῶν μισῦον, καὶ ὁειται 

ἊΨ -" “ Ἁ Ἁ 

αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντιστασιώτας πρὶν ἂν 
᾽ “ ’,΄ 

αὐτῷ συμβουλεύσηται. 

αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. 

οὕτω δὲ αὖ τὸ ἐν Θετταλίᾳ ἐλάνθανεν 

Πρόξενον δὲ τὸν Βοιώτιον ξένον ὄντα ἐκέλευσε λαβόντα ἄν- 

δρας ὅτι πλείστους παραγενέσθαι, ὡς ἐς Πισίδας βουλόμενος 

παν αἰδίασθρθα ὈΣΥ ύγιῖθ 

8ΙΠΟΠρ ἴΠ6 ΠΟΌΪ685. 

δ5 αἰτεῖ αὐτὸν. . . μισθόν, ἀεκοα 

μην 70. ραψ (ἃ. 1069; Η. 124: 

Β. 340). 
εἰς δισχιλίους. . . μισθόν, ρα 70Υ 

ἔτυο ἐπιοιιδαναὶ ἡνουθταγῖ65 απα 

7οΥ ἐπγθο ἠνογ 5. Βούῃ ΡΏΓαΒ65 

απ] ϊῖν μισθόν. ἘῸΓ ἴῃ ρϑῃ. 

μηνῶν, 566 ἃ. 1085; ὅ: Η. 729α; 

Β. 852. 
ὡς οὕτως περιγενόμενος ἄν, 5ἑαξϊηο 

ἐΠαΐ (ὡς) 16 5]ιοιιία ἐππι5 σοί ἐπα 

δοίίον οΥἿ. ὅ'890 6. 1808, 1; Η. 

θ8τᾳ; Β. 662 (αἰτοοῖ, οὕτως περι- 

γενοίμην ἄν). 

506 ἀντιστασιωτῶν : ἴοΥ ἴῃ 6 6886, 

566 6. 1190; Ἡ. 149: Β. 864. 
δῚ δεῖται αὐτοῦ μή, δεσσεοα μΐηι ποῖ 

ἔο. δέομαι, ἰαἸκῖηρ [Π6 σϑη. (85 ἃ ν Ὁ. 

ΘΧργθββίηρ νηΐ, α. 1112: Ἡ. 143; 

Β. 356), τὴᾶνν 8 8150 δὴ 80ο. οἵ 

{Π6 1ΠΠΘΙ ΟὈ]. (Βοτθ {πΠ6 ἱπῆη. 

καταλῦσαι, Α.. 1114; Ἡ. 1434). ΟΥ- 

ΒΟΙγνΘ ἰμδὺ {π6 ᾿πῆῃ., Ὁ Π]6ΕῈ5 ἴα 

᾿ηα1γ. αἰδο., 1ὅ ποραίνρα, δ κθ5 

μή, ΟΡ οὐ (Οἷς 1611-..:ῈἘΓ. 1055. Β. 

6535). 
58 πρόσθεν: ΤΠ676]γ 6865 ἘΡ ἴο πρίν; 

10 Βῃ οι α ποῦ 6 ὑγδηβὶαίθα, ΟἿ. 

-. ὥσσε, "᾿ς 15}. 

καταλῦσαι πρός, 6Οη16 ἴο 

το. ΠΘ νΌ. τηθϑηβ δίς ἰο 

αγν οπα, ἀπ τὰν Ὀ6 πβρα 6. (. 

οὕτω. 

ἔθ })}}}5 

Ῥοΐῃ σι πόλεμον ἃ πα εἰρήνην; 

Πθῦθ {86 οοπίθχῦ τη ῖθβ ΟἶΘδγ 

ὙΥ ΒΙΘῊ 18 ἴο 6 βΒυρρ!]θᾶ. 

πρὶν ἂν. .. συμβουλεύσηται, τι}}- 

ἐἰϊ ἴδ ποιὰ παῦο οοπϑιϊξρα 

«ὐὐξἢ, μΐηιν (Ογγιι8). πρίν (τινι 11) 

ΠΟΙΙΏΔΙ]ΥῪ ἰδζοβ 8 ἢηϊΐθ τποοᾶ; 

πρίν (θ6 ΟΥ̓) {μ6 ἴπῆη. (ἃ. 1470. 

ΕῸΓ {86 βυῦ]ν. νι ἄν, 566 (. 

1411,32: ΗΙ. 924. 921: Β.. 657. 655. 

(Ο΄. ἣν δύνηται, 1. 15, 8) ἰῃ6 

ποῖΐθ. 

ΘΙ Πρόξενον: 566 {86 Τηίτοά., 8 38, 

8η4 11,6, 5510-21. 1 ψᾶβ Ρτοχε- 

ΠῸ5 πο ἱπαπορα ΧΘΠΟΡΒοΠ ἴυ 

Ἰοῖη {6 δχρϑαϊίοη (111, 1, 8 4). 

λαβόντα. .. παραγενέσθαι, ἔο εἰπὲ 

απαὰ σοπια; 866 Οὔ ἐξαιτησαμένη 

ἀποπέμπει, 1. 13. 

62 ὅτι πλείστους : 566 Οἡ ὅτι ἀπαρασ- 

κευότατον, 1]. 22 ἔ, 

παραγενέσθαι: νὈΒ5. οοιηροπησοά 

τὶ ἢ παρά ΥΘΟΙῪΥ οὔΐθη ἱπ}ρ0}ν 

τηούϊοη ; 80 θύθῃ παρῆσαν, ο. 2.11. 

ὡς. -- βουλόμενος. ος ὃς -«-- 

παρεχόντων: ἴῃ Ὀοΐῃ Οα865 ὡς 

σῖνθβ [89 στϑᾶβοὴ ἅ]|Π|οσρὰ ὈΓΣ 

Οντὰβ: 5600 Οἢ ὡς 

1:19. 

ἐς Πισίδας, ἑηπέο ἐπα οοιπ ἐγ} οἵ 

ἐπ Εϊδιαϊαν8, ἃ ΘΟ ΠΠΟἢ ΕΘ; 

{πη 6 πϑιηθ οὗ 6 ῬΘΟΡΙθΘ ἰβΒ ΠΟ ΓΘ 

οὔζθη θχυργθββθα {π8η ὕπθ πᾶπΠιθ 

οὗ {Π6 σομπΐγνυ. Βϑοδιβθ οὗ 115 

ἀποκτενῶν, 
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στρατεύεσθαι, ὡς πράγματα παρεχόντων τῶν Πισιδῶν τῇ ἑαυ- 

τοῦ χώρᾳ. 

Σοφαίνετον δὲ τὸν Στυμφάλιον καὶ Σωκράτην τὸν ᾿Αχαιόν, 

ξένους ὄντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλθεῖν ὅτι 

πλείστους. ὡς πολεμήσων Τισσαφέρνει σὺν τοῖς φυγάσι τοῖς 

Μιλησίων. καὶ ἐποίουν οὕτως οὗτοι. 

ΠΕ 
΄“ ἴω , » 

φασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ 

᾿Επεὶ δ᾽ ἐδόκει ἤδη πορεύεσθαι αὐτῷ ἄνω, τὴν μὲν πρό- 

- Ἁ 

τῆς χώρας: καὶ ἁθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τὸ τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ 

“Ἑλληνικόν. " ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῳ λαβόντι 

Ἰη 8 1] ηρ, εἰς, δχρύθββίηρ {πθ6 

Ἰτϊὺ οὗ τηοίΐϊοη, 15 ποὺ τι04 

νὰ [89 5ηρ, οἵ Ῥϑύβοηβ. ΤῈΘ 
ῬΙΒιαἴδη5 ΟΓΘ ἃ Ια {{106, 

᾿ΠΠ 81 Π1ηρ' ὑΠ6 τηουι πἰαϊποιβ 615- 

ὑτιοῦ βουὰΐῃ οἱ Ονὐγαβ᾽ βαύγΔ ΡΥ 

(5866. {Π9 τη8Ρ), 8πα ϑη]ουθα νἱῦ- 

8] ἱπαθρβῃαᾶθηῃοθ. 

θ6 Στυμφάλιον. .. ᾿Αχαιόν: πα 
ΘΌΣΤΡΒ8]π5 8ηα Ασῆαθα οἡ {6 

Τη8}0, 8π4 σοηβα]ῦ {π6 ποΐθ οἢ 

Ξενίαν, 1. 9. 

66 ξένους ὄντας καὶ τούτους, τ ἢ 0 

1067}6 αἶ80 σιιο5 - [γϊοηοὶ5 Οὗ 118. 

» ΟἬΑΡΤΕΕΝ [Π 

1 ἐπεὶ δ᾽... ἄνω, διέ τὺἤοη, αἱ 

ἰοηί, τέ βοοηιοα σοοα ἐο Πΐην ἰο 

γῬυοςορα ἡἐπίαπα. Νοῖθ {Π6 ἔογοθ 

οὗ ἄνω, ἃπα ο΄. ἀναβαίνω, ἀνάβασις 

([ῃ86 ορροβὶύθ 15 κατα- ; 8660 6 

γοσῦ80.). ΤῊ νγὰβ ἴῃ [Π 6 ΘΕΓ]Υ 

Ῥγί οὗ 401 Β.Ο. 

τὴν μὲν πρόφασιν... ὡς... βουλό- 

μενος, 6 σαῦθ οτέ ἐϊπαΐ 16 τοϊϑΠ66.. 
Οὐηϑα [ἰῃ6 ποΐθβ οἢ ὡς βουλό- 
μενος, Ο. 1. 62, δΔη ΟΠ ἐποιεῖτο τὴν 

συλλογήν, ο. 1. 24. ΟΌΒοτνο {μδΐ 

186 τ80 οἵ μέν, ἰπ {Π18 ΟἸδι156, 

Ἰθδαβ οὔθ ἴο θχρϑοῦ 8 ἔο]]ονὶπρ' 
οἴδβθ ψὶτἢ δέ, ρ᾽νίπρ [Π6 τϑδ] 

Βτοσηα. ῈΙΒ ν᾽ 88, Πού νΘυ,, πΠ- 

ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ. ὍΝ611 Ιτηονῖηρ {πα 

{Π6 ατθθῖβ ψου]α βῃ τσ ηὶς ἔγοιη 

186 ππαογίακιηρ',, 1Ε ΠΥ ἰτηονν 

Π6 ᾿ηὐθηαθα ἴο θα {Ππϑῖη οἢ 50 

Ἰοπρ' 8Π6 ΒΟ ἀΔΏΡΘΓΤΟΙΒ ἃ ]ΟΊΓΠΘΥ, 

ΟΥὐτὰβ ΠΙ4θθ 5 ρυγροβθο; Ὀαΐ 

ΘΥΘΙ Β0 Βίαγίβ 1η]8πη6α, ΤῸ {Π6 

ὐθοκβ Ἰοηρ ἸΟΌΤΠΘΥΒ. ΟΥ̓ ἰαπα 

ΟΓΘ ἰνγαυβ αἰδβίαβίθί α] ; πον 

ΟΥΟΙΏΘΙΠΥ ὑγᾶνθὶθα Ὁν νγϑίογ. 

Οντὰβ αἰα πού αἸβοῖοβθ Πἰβ σθὰ] 

ῬΌΤΡΟΒΘ πη] {Ποὺ σϑϑοῃθα {ΠῸ6 

ἘπΡηγαΐθβ (1, 4, 811), ψῇθη ἴο 
[ΓΤ Ὀ8οὶς νγχ88Β ἃ νἱγῦα8] ᾿τηροϑ- 
ΒΙΡΙΠγ. Ῥνθη 85 Ὁ νὰβ πον 

Βαβρθοίθα παῖ γτὰβ ψἂβ ἀ6- 

οοἰνίηρ [Π6π|, 8ηα τηπἰϊηϊθα (1, 

3,51), θα ψγούθ ἱπα πορα ἴο ργο- 

σΘΘα ὈΥ ΡῬτγοιηῖβοβ οἵ ΠΙρη θυ Ρᾶν. 

ΤῊΘ σοῦχβθ οὗ {Π6 τηϑγοῆ ΒΒ ου]α 

Ὀ6 σδγθ ΠΥ ἔο]]ονσθα οἡ {Π6 τη ᾶΡ. 
τὸ βαρβαρικὸν.... τὸ ᾿Ἑλληνικόν: 

1Π ΒῈΘΟΠ Τη]]1ῦατΥ ΡΏγδθοβ {Π6 

πϑαῦ. βἰηρ.. 15 σοηβίϑ  ΠῪ πιβθα ἴῃ 

ἃ ΘΟΙ]ΘοῦνΘ 5ΘΏΒΘ; ΠῸ ΠΟῸΠ ΠΡΟΡΩ͂ 

ὈΘ6 ΒΡ] θα. 

4 ἐνταῦθα: 1.6. ἴο ϑεταϊβ. 

καί, αἰ8ο, ποῖ απαϊ. 

παραγγέλλει : ΘΟΙΏΤΠΟΠ ἴῃ ΓΔ ΓῪ 

νυγιίοσΒ ; οἷ. ρα85 ἐπ τὐογὰ. 

οϑ 

θ5 



19 “πα εις 

“ δ ἥ “ , Ἀ “ ἥκειν ὅσον ἣν αὐτῷ στράτευμα, καὶ τῷ ᾿Αριστίππῳ συναλλα- 

γέντι πρὸς τοὺς οἴκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἑαυτὸν ὃ εἶχε στράτευμα" 

καὶ Ἐενίᾳ τῷ ᾿Αρκάδι, ὃς αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταῖς πόλεσι 

ξενικοῦ, ἥκειν παραγγέλλει λαβόντα πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν 

τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. ἐκάλεσε δὲ καὶ τοὺς Μέλητον πολι- 
“ Ν Ν , ἄτι ἢ Ἀ ἃ δε ΄ 

10 ορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέλευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, 
- , - ᾽ “- ΄ 

ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς καταπράξειεν ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, 

λαβόντι ἥκειν, ἐο οοηϊ6 δγῖησίηῃ. 

ΤῊΘ Ῥᾶγίϊο. 15 ἴη δργθοιηθηΐ ψΊ ἢ 
Κλεάρχῳ (ο7. συναλλαγέντι) ὈΘ]ον. 

Τη βΌΘἢ 68568 1ὖ Βπου]α 6 ποίθα 

{Π80, ψΜὮ116 {86 ν. 68}15 ἴου 8 

ααἴ., [Π8 ἕο] ονῖηρ ᾿ηΠη. ᾿τ Ρ]165 

ἃ 50]. 86. ΤΠΘ ρϑυῦϊο. νϑ 168 

ἴῃ ἀρυθοιηθηῦ. Τῇ Ὁ βύδη δ ΠΘΔΓ 

{Π6 αδύ., ἃ5. Βθιθ, Ὁ τηδὺ [156] 

Ρ6 αδΐ.; Ραύὺ 1 15 οὔὔϑῃθχ 800. 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ψ θη ἰὉ βίδπαβ δ ἃ 
αἰβίαποθ ἔσο {πΠ6 ποῦ 8Π6 ἴῃ 

ΟΙοθθ ρῥγοχίμηϊΐν ἴο {πΠ6 ἱπῆη. 

ΞΘΘ ας 9.8: 1: ΗΠ ἘΠ ΒΒ 691 Ὁ 

8 η6 ο΄. λαβόντα, ὈΘΙον,, 1. 8, ΔΕοΣ 

Ξενίᾳ. 

5 ὅσον... στράτευμα: [Π6 ΠΟῸΠ 1Β 

1᾿ησοτρογαῖθα ἴῃ {86 το]. οἰϑαβο; 

566 Οἡ ὁπόσας εἶχε, ο. 1. 34, 

᾿Αριστίππῳ: ΑτὐἸΒΕΡΡυαΒ. ἈΡΡΘΔΙΒ 

ἴο Πᾶν βθοπΐ Μϑποη ἴῃ ΠῚΒ ρ]δοθ; 

Β66]. 34, 

συναλλαγέντι: ἴοτ {Ππ0 Γοττηδίϊοη οὗἉ 

Π 6 Ρ͵ΓΘ6Β., Β006 ἃ. 80; Η. 397; 

Β. 195,1. 
6 τοὺς οἴκοι: ΠΟ ΠΟ ΘΧΡΙΘΒΒΘΑ; 

Β66 Οἢ τῶν παρὰ βασιλέως, ο. 1. 18, 

Ἶ ἘΞενίᾳ: ΒΘ αἴξζογνατα ῥγονθᾶ ἃ 

ἀοβογίου (1, 4, 8 1). 

αὐτῷ, «ἰπαογ" Ἰυΐην (Ογγι5). 'ΓῊΪΒ 

ἀαῦ. 15. οἴδθη θοβῦὺ γϑηᾶθσθα ὈΥ 

{π6 Ἐὰηρ. ῬΟΒΒΘΒΒ., τῦα 8. 1η, ΘΟΉνϊ- 

μιαπα ΟἹ 15 πιογοογ αν ῖο5. 

τοῦ ξενικοῦ: Β60 Οἢ τὸ βαρβαρικόν, 

155; 

ες φυλάττειν, βαῦα 

α8 ἡιαὴ α8 τοοιϊα 8166 ἴο 

αοζονια ἐπα οἰξααοῖς. 'ΏΘ δηίθ- 

οϑαρηΐ οὗ [Π9 16]. ᾽β ἈΠΘΧΡΙΘΒΒΘΩ, 
85 οἴξθη; 1 θχργθββϑα, Ὁ νου] 

ΤῊΘ δποϊθηῦ οἷν 

ΤΟΊ] Γ]ν οοηδβὶβϑίθα οὗ ἃ ἕογϊπΠρα 

οἰΐϑ161 8ηα {Π6 Ιου ῦ ἴον αὖ 

186 θ486; Μίγοθηῃϑθ, Οουϊηίῃ, δηᾶ 

ΑΥΠΘΗΒ 816 Θχϑιη}]65. Νϑ1η65 οὗ 

Οἰδθ5 816 οἴΐϑῃ Ὁ]., 6. 4. ᾿Αθῆναι. 
9 φυλάττειν: οΓ πολεμεῖν, ο. 1. 20, 

8δη6α [86 ποΐθ. 
δὲ καί, Β06 ΟἩ καὶ δέ, ο. 1. 6. 

ἐκάλεσε. . . ἐκέλευσε: ποΐθ [Π6 

ΟὨϊαβίϊο οσᾶθυ ; Β66 οὴ λαβὼν, , 

ἔχων, ο. 1. 1. 

τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας: [90 
Ῥγίϊο., ψιὺ {Π6 ἃτί., 18. οὔΐϑθῃ 

Ῥοβϑῦ τη αθυθα Ὀζ ἃ το]. οἰ αΒθ. 

11 ὑποσχόμενος . .. οἴκαδε: αἸτοοῖ, 

ἐὰν καλῶς καταπράξω ἐφ᾽ ἃ στρα- 

8 πλὴν ὁπόσοι. 

Ὀθ τοσούτων. 

τεύομαι, οὐ πρόσθεν παύσομαι πρὶν 

ἂν ὑμᾶς καταγάγω. ΕῸΣ ἐὰν κατα- 

πράξω, 566 οἡ ἢν δύνηται, ο. 1. 15; 

ἴου πρὶν ἂν καταγάγω, ΟἿ πρὶν 

ἂν συμβουλεύσηται, ο. 1. 8 ἢ. ΤῺΘ 

Ομδηρο ἴο {μθ ορί. ἰβ ἀὰθ ἴο 

ὑπὸ φαοίαίϊοη αἴζθυ ἃ ΞΘΟΟΠ Δ ΓΥ 

ἴθη86 (6. 1487; Ἡ. 932,2; Β. 6198). 

ΘΠ 1]ΔΥ]Ύ, στρατεύομαι τηϊρη Πᾶν Θ 

Ῥθθὴ ομδηρθα ἴο στρατεύοιτο; Ὀιΐ, 

ἴῃ Πἰβίουϊοδὶ τυυιῦθυβ, ἃ ΒΕ 1 ἴο 

{π6 ροϊηῦ οὗ νῖθιν οὗ {Π6 παυσδίου 

1Ιθ848, ποῦ ᾿ηΐγθα θη, ἴο {89 
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μὴ πρόσθεν παύσασθαι πρὶν αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. 

ἡδέως ἐπείθοντο: ἐπίστευον γὰρ αὐτῷ: καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα 

παρῆσαν εἰς Σάρδεις. ἘΞενίας μὲν δὴ τοὺς ἐκ τῶν πόλεων λα- 
βὼν παρεγένετο εἰς Σάρδεις ὁπλίτας εἰς τετρακισχιλίους, ΤΠρό- 

ἕενος δὲ παρῆν ἔχων ὁπλίτας μὲν εἰς πεντακοσίους καὶ χιλίους, 

γυμνῆτας δὲ πεντακοσίους, Σοφαίνετος δὲ ὁ Στυμφάλιος ὁπλί- 

τας ἔχων χιλίους, Σωκράτης δὲ ὁ ᾿Αχαιὸς ὁπλίτας ἔχων ὡς 
πεντακοσίους, Πασίων δὲ ὁ Μεγαρεὺς τριακοσίους μὲν ὁπλίτας, 

΄ δὲ λ ἈΝ », ΄ ἈΝ ΣΥΝ δὲ Χ Ὄ Ν 
τριακοσίους επελταστας εχὼν ΤαρεΎενΕΤΟ Ὧν ὁοε Και οὗτος και 

ὁ Σωκράτης τῶν ἀμφὶ Μίλητον στρατευομένων. 
, ᾽ Τὰς δ ἊΨ Σάρδεις αὐτῷ ἀφίκοντο. 

οὗτοι μὲν εἰς 

Βα συ αὐ]οη οὗ {πὸ ρϑβύ ἱπαϊο. 

(6. 1601, 1489; Ἡ. 9386; Β. 610). 
ΓᾺΪΒ. σουγθθρομαβ ἴο {86 πηρ. 

ἰαΐοιη. παύσασθαι ἰβ βογΘΙηΘα ὈΥ 

{86 ν. οὗ ρῥτοιηϊβίηρ, τορᾶυᾶθα 

ἃΒ ἃ νΌ. οὗ ψ11}}; πϑποθ {89 ᾿πῆη. 

ἰ8. {Ἰπ6 1685 8πα ὑῃθ ἢθρ. 18. μή, 

ποῦ οὐ (Βθ6 α΄. 1496; Η. 1024, 6η4; 

Β. 549, ποθ). ΔΙ νΌ5. οὗ [15 

ΟἸδ55 1Πθ0 ἔαῦ. ᾿πΠΠΠη. 15 ΘΟΥΩΤΠΟΤΘΓΙ; 

5660 α. 1286; Η. 9488 ; Β. 549, 2, 

ψὶ ἢ {Π6 ποῖθ. 
ἐφ᾽ ἅ: {πΠ6 ϑηϊθοθαθηΐ ἰ5 οιηϊθα, 

85 ΘΟΙΏΙΠΟΏΪΥ ΜΏΘη [ὖ 15 ᾿παϑθ[. 

(6. 1026; 1027, Ἡ. 996: Β. 486); 
α΄. πλὴν ὁπόσοι, ο. 1. 8. ΤΎΔΏΒ., 

ἐΠ|6 οὐὔ͵οοίς οὗ ̓ υῖ8 οαρεαττίοτ. 

19 πρόσθεν. .. πρίν: 566 6. 1. 58, 

δα {186 ποΐθ. 

καταγάγοι: ο΄. κατάγειν, ο. 1. 34, ἃπα 

86 ποῖθ. 

14 παρῆσαν εἰς: 560 Οἡ παραγενέσθαι, 

ς. 1. 02. Κ΄8γα!]β νγὰβ ὑΠθ οϑριύ8] 

οὗ Τωγαϊδ ; 566 [Π9 Ιη8}. 

τοὺς ἐκ τῶν πόλεων : 566 Οἡ τῶν παρὰ 

βασιλέως, ο. 1. 18. 

15 ὁπλίτας : 560 Πῃ6 Τηίτοα,, 8 28. 

εἰς, αδοιιί, ἐο ἐΐπ6 γυιηνθον" ο7. Τί 

ἰἴ5. 501} ἃ ῬΓΘΡ., Βονθυθυ, 8η6 

ΘΌΥΘΙΠΒ ὕπθ 800.; 80 αἋοθ5 ἀμφί 

([. 59); ὡς (Ὀ6]ον, 1. 18), 8η6 ὅσον 

(1, 8, 8 0), οὐ {πμ9 οὔμθὺ Β8ηῆ, 

81Θ δᾶνβ., 8ἃη4αἃ ὁ πού βρονθιη ἃ 

Ο856. 

17 γυμνῆτας: 566 {Π6 Τηΐτοα.,, 8. 38, 

19 Μεγαρεύς: πα Μορᾶγα οἡ ἰΠ6 

ΤΏ8}. 

90 πελταστάς: 

8. 28. 

ἦν: [Π6 νΌ. ἈρΎΘΘ5 ἢ [Π 6 ΠΘΆΓΘΓ 

οὗ ὕνο 810]5.; 566 (Ὁ. 901: Η. 

601. Β. 496,1. 

21 τῶν... στρατευομένων : [6 Ρ81- 

{16.158 1τηρῇ,, Ποῦ ΡΥΘ6Β.; Β600 α. 1289, 

Η. 8504; Β. 542,1. Βοπᾶθι ΌγῪ 

{πΠ6 ηρ. ρΡΙρῇῆ. ΒῸΓ [{Π6 ρῥτβϑβᾶ. 

56η., 67. Τισσαφέρνους, ο. 1. 28 

(6 .Θ ῬΟϑβθ58., ῃ6γθ ρδγθϊ.). 

οὗτοι μέν : ΠΟ ΠΟΠ ΘΟ 15 πΠοΘραθα ; 

5660 Οἢ τούτῳ, Ο. 1. 40. μέν 1η6]- 

οδίθβ ὑπδαῦ οὔμπϑιβ οϑηθ ᾿αΐθι 
(οοηβθαϊῦ {Π6 ποΐθ οὴ μὲν δή, 

6. 1.16). ΤῺΘ ἰοΐδ] πα Ὶ οὗ 

[πΠ6 ἴγτοορβ ὕππ| ἔϑι. τηϑηοηρα 

15. 8,100, 1,300 οὗ [θυ Πορ! 68. 

29 αὐτῷ, αὐ Πιῖ5 βιηϊηιοη8. ΤῊΘ 

{γϑηβ] !οη οὗ βοῇ εἰαΐβ. τηπαβί 

ΥΔΙῪ ἴῃ ΟἸἴθυθπῦ. ΘΟΠΘΟΙΟΠΒ; 

Β66 {Π6 Τρίθγθῃμοθβ ρΊνΘη ἴῃ [Π6 

ποῖθ οἡ αὐτῷ, ο. 1. 43. 

Β00 ᾧμθ Τηίτοα,, 

ἢ ΩΣ. 
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τὸ 

80 καὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. 

1: Αἀπεβρειπίβ 

Τισσαφέρνης δὲ κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ἡγησάμενος 
ν ὯΝ ἢ Ε} Ν , Ἁ ΄ ΄ . , 

εἶναι ἢ ὡς ἐπὶ ΤΠισίδας τὴν παρασκευήν, πορεύεται ὡς βασιλέα 

ἡ ἐδύνατο τάχιστα ἱππέας ἔχων ὡς πεντακοσίους. καὶ βασιλεὺς 
Ν Ἂ ν᾿ Ν »" ΄ ᾿ ’ , ᾽ 

μὲν δὴ ἐπεὶ ἤκουσε Τισσαφέρνους τὸν Κύρου στόλον, ἀντιίπαρεσ- 
, 

κευάζετο. 

Κῦρος δὲ 

ἐξελαύνει διὰ 

πλέθρα: γέφυρα δὲ ἐπῆν ἑπτὰ ἐζευγμένη πλοίοις. 

28 μείζονα : Ὀτοιρσηΐ ἴο {Π6 πϑδα οὗ 

0η9 οἰαιιθθ ἔοσῦ θιρΠαβὶβ, δ8]- 

{ῃοῸρΡῊ ὈοΙοηρίηρ' ἴο {Π6 Ῥυθα, 
94 εἶναι: 5606 πΠ6 ποΐθ Οἡ δαπανᾶν, 

6. 1. 40. 
ἢ ὡς ἐπί, ἔγροὶν, ἔθμαη τὐοιία ὃ 6 

ποοαϊοα ασαϊηϑΐ. 

ὡς βασιλέα : ὡς, ἃ5 ἃ ΡΓΘΡ., ἀΘ πού] ηρ᾽ 

{Π6 ᾿ἰπ1, 15. θα ΟἿΪΥ ΙΒ [Π6 

806. οὗ νοταβ ἀθπούϊπρ' ῬΘΥΒΟΗΒ; 

εἰς ἸηὴδῪ ποὺ Ὀ6 τιδ6θα ἴπ 60 ἢ 

8565; 566 Οἢ ἐς Πισίδας, ο. 1. 02, 

25 ἡ ἐδύνατο τάχιστα, τοϊέϊι αἰΐ 0058- 
δίδ16 βροοα! ; ο΄. ὡς μάλιστα ἐδύνατο, 

ο. 1. 22, δα ΤΊΒΒΑΡ ΘΓ 6 Β᾽ ΟΠ 

Βίαἰθιηθηί, 11, 3, 8.19. 

96 μὲν δή : 566 Οἢ 6. 1. 10. 

ἤκουσεν: ἢ ρθη., οὗ {Π6 ῬθΌΒΟῃ 

(ΘουΓΟ66), ἃπα 86ο., οὗ πΠ6 {μΐηρ, 

ΔΒ οὔθ; Ὁ. 1105: ἘΠ. 7426; 

Β. 365. 
98 οὗς εἴρηκα, ἐπα ζΟΥ68 1 Ππαῦθ 

πιοηϊονιοεὶ. 

ὡρμᾶτο: {πΠ6 ἅαΐθ, δοοουαϊηρ ἴο 

ἀοσορίθα ΘὨΓΟΠΟΙΟΡΎ, νγὰ5β ΜΓ. 

ΘΓ, 401 Β.Ο. 
29 σταθμούς : ἃςο. οἵ οχίοπί (ἃ. 

1062; Ἡ. 120; Β. 8538, νι [Π6 

ποθ): 50 παρασάγγας, Ὁ1|50. 

παρασάγγας : ἃ ῬεΙΒΙδη τγοΓα, τη8 6 

ἴο Ἰοοὶς ἰκὸ ατθθκ; 5606. οἡ 

σατράπην, Ο. 1. δ. Εν [86 Ιρθηρῖῃ 

» δ ν « “ » Ἁ ον , 

ἔχων οὺς εἰρηκα ὡρμᾶτο ἅπὸ Σάρδεων " 
ν 

και 

τῆς Λυδίας σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσι 
΄ Ν Φ' , 

τουτου το ευρος δύο 

τοῦτον 

οὗ {Π6 Ρᾶγαβδηρ, 566 89 Τηΐίτοά., 

8. 29. 

εἴκοσι καὶ δύο: [Π6 καί τηϊρῃηῦ Πᾶν 

Ῥθϑθὴ οιἰζίρα; 5606 ἃ. 382,1; 

ἯΙ. 9910: Β: 153. 

80 Μαίανδρον: Ὠδηη65 Οἵ ΤΙΥΘΙΒ 

Βύδησα τορα] δι] ἴῃ [Π6 δἰίγι ὃ. 

Ροβιῦύ. Τὴ ἰογίποιβ σοῦγβο οὗ 

{}15 βίσθδιη Π8ἃ5 βΊΘη 8 ΟἿΓ 

γνοΓα τι θα, 161". 

δύο πλέθρα: ἴῃ ΘΧΡΓΙΘΒΒΙΟΠΒ οὗ 

ΤηΘᾶΒασΘ γὔὸὺ ἤᾶνθ δἰ [6 

ῬΓΘα. ποιη., ἃ8Β ἤθύθ; {Π6 ρθῃ. οὗ 

ΤΏ ΘΆΒῈΓΘ (6. 6. 1. 47); ΟΥ, 1655 ἔγϑ- 

ααθητ]ν, {86 86]. (6. σ. πλεθριαῖον 

1, δ, 8.4); ἀσίῃ εὖρος τηδ γ Βίαπα ἴῃ 

{86 ΠΟΤ., ἃ5 θυ Θ, ΟΥ ἴῃ {πῃ δοα. 

(ας. οὗ ερϑθοϊποδίίοη, (ἃ. 1058; 

ἘΠ. 118: Β. 381). ἐστε ὙΠῸΝ 8 

ΤΏΘΤΘ ΟΘΟΡῸΪ8, 5 οὔζθῃ οὐαϊ ρα. 

81 ἑπτὰ ἐζευγμένη πλοίοις, γηαςϊὸ ΟΥ̓ 

(τῦ. )οϊποα Ὀψ) ϑδουθη, Ὀοαΐβ. ἘὸῸΓ 

{86 αδ΄., 5006 ἃ. 1181; Ἡ. Τῖθ6; 

Β. 387. ζευγνύναι γέφυραν ἃπᾶ 

ξευγνύναι ποταμόν 816 ὈοΐῈ ᾿Ἰορὶϊ- 

τηδῖθ Ρῆταβθοβ. Ῥομῃίοοῃ ὈγϊαρῸ5 

ὙΘΙΓΘ ΥΘΥΥ ΘΟΙΏΙΏΊΟΠ ἴῃ ΔΗ ΙΑΙν, 

Δ η6 816 Β[1}] πὰ ἢ 5664 ἴῃ Δ ΩΥ 

οοὰηΐτγῖθθ. Νοίθ {Π6 ἔοσοθ οὗ {6 

Ρογῆ,, θυρυθββίηρ ἃ βίδίΐθ.ι ΕῸΓ 

{86 ἔοσιῃ, 800 ὦ. 5238; Η. 86; 

ΒΒ. 118,1. 
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διαβὰς ἐξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ὀκτὼ 
᾿ “ ΄ » ’ Ν » ͵ Χ ΄ 

εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην καὶ εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. 
“ - ἃ ς 

ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά: καὶ ἧκε Μένων Θετταλὸς ὁπλίτας 

ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, Δόλοπας καὶ Αὐνι- 

ἄνας καὶ ᾿Ολυνθίους. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρα- 

σάγγας εἴκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φρυγίας πόλιν οἰκουμένην, 

μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρῳ βασίλεια ἣν καὶ παρά- 

δεισος μέγας ἀγρίων θηρίων πλήρης, ἃ ἐκεῖνος ἐθήρευεν ἀπὸ 

89 διαβάς: ἴοΓ Π6 ἔβθῃβθ, Β66. οἢ 

ἐξαιτησαμένη, ο. 1. 13; ἕοτ {Π6 ἔοτ, 

(- 198; 199: ΗΓ 489: Β. 209: 211. 

88 Κολοσσάς: 5660 [Π6 τῃη80Ρ:; ἴπ 

ΧΟΠΟΡΠΟΣ 'Β {Πὴ6 ἃ Ρ]866 οὗ βοῖὴηδ 

᾿τηρουίϑηςθ, 8πΠα ουθη ἴῃ ( Γ]8- 

{ἰ8η {ἰπη65 ᾧπ8 βϑαὺ οἵ οὔθ οὗ 

{Π6 στο 65 οὗ βία (οὐῦ. Ῥ8ὰ}}5 

ΘΡιβύ]6). [πῃ σοϊηηοη ΜΙ 8]- 

τηοϑῦ 81} {Π6 δποϊθηΐ οἱὐθβ οὗ 

Αβῖ8 Μίηου 8πα Μοβοροίδιῃηϊδ ἴζ 

15 ΠΟΥ ἀθβοϊαΐθ; ᾽ν γηϑ, 501] 8 ἢ 

᾿πηρογίϑηΐ σοιητηθ ΓΟ! σΘΠἴθυ, 15 

8) ἰβοϊαίθα βχοθρίϊοη. 

πόλιν οἰκουμένην: {ῃ6 δααϊίίοη οἵ 

{Π15 ῬΡῇτα586 βῇονγβ {π8ῦ θυϑῃ ἴῃ 

ΧΟΠΟΡΠΟΠ Ὲ {Ππ|6 τηϑὴν οὗ {Π 656 

οἰτΐθβ σου ἀθβογίθα: Πθ Ηἰτηβϑὶ 
ΤῊ ΘΠ ΓΙΟΠΒ ᾿πβύδϑηοθ85 (6. 6. 1, 5, δ 4). 

εὐδαίμονα καὶ μεγάλην: 854. ἔανοτῖτο 

ῬΏΓ8Ξ6 οὗ Χο ΠΟΡ ΠΟ Ἐ. 

84 ἡμέρας : 806. οὗ ἀπγαύ!οη; οὗ. {Π6 

ποΐθ οἢ σταθμούς, 1. 239, 

Μένων: ΔρΡρδιδηΐν βθηῦ Ὀν Ατ]β- 

ΡΡιι5; 566 οἡ ].ὅ. ΕῸΓΣ ἃ βκϑίςμ 

οὗ ΠῚ5 ομγϑοΐθσ, 866 11,6, 8521. 

30, δηα {Π6 Τηΐτοα., 8. 38. 

85 ἔχων; 566 0 Ο.1. 7. ΟΥΓαθβ᾽ βίαν 

ἮὮΘΙΘ γγ8ὰβ ῬΓΟΌΘΌΙν ἀπ ἴο {ῃ6 
ἔδοῦ {Π8ὺ Π6 νγγὰβ ψδϊζϊηρ ἔοι 

{8656 ὑγοορβ. 

86 ἐντεῦθεν: ποία {Π6 οοηδίαῃίξ 

ΟΠΪΒΒΙΟη οὗ {Ππ6 σοπηθοίϊνο ψ τ 

{Π656 ἀθιποηβέγ. 8ᾶνβ., 8η68 δσοη- 

Βαϊῦ [Π6 ποΐθ οἢ τούτῳ, 6. 1. 45. 

ΒΘρδγαϊηρ {86 5.16 οὗ {815 ρΡ88- 

5858, 5886 ὕπ6 Τπηΐτοα,, 8. 39. 

88 Κύρῳ: 566 Οἡ αὐτῷ, ς. 1. 35. 
βασίλεια: αἰδίιποῦ ἔγοιη βασιλεία 

(ς. 1. 10). ΕῸΓ [86 86 οὗ {Πθ6 γη]ὶ, 

Ε΄. Ταῦ. ἀρ6α65. 

ἣν: Βίπρ. νὉ., ψ ἢ ποαΐ. Ρ]. 58}].; 

ΒΘ6 6. 899, 2; Η. 604: Β. 4903. Το 

{815 τα] 6 ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΟΥ̓ ΟῚ 5 Τη8 ΠΥ 

Θχοθρίϊοηβ, Ὁ] ΠΟῸΡῊ τηοβὺ οὗ 

{Π 61 8ΓΘ ΘΒ} ΘΧΡ] αἰ η8016. ΕἘῸΓ 

{6 ἀργθθιηθηΐ ψ ἢ {ῃ6 ΠΘΔΓΘΓ 

οὗ ὕνο 511}075.. 566 οἡ ἦν, ]. 20. 

παράδεισος : ἃποίπεν Ῥογβίδη ψοτζᾶ: 

566 Οἢ σατράπην, ο.1.ὅ. Ἡπηΐίίηρ; 

Βδᾶ8 8᾿ τᾶγ5 ὈΘΘη ἃ ἔδνουῖζθ ρΡ88- 

{ἰπη6 ψΊῸΠ του] γ (ο7. 1, 9, 8 6. οὗ 

ΟΥττΒ Πἰτη5618), πα {ῃ6 Ῥογβίϑη 

ΠΟΌ[ΘΒ οὔξθη Πδα βϑιηθ Ῥγθβθυν 68, 

ΟΥ Ρᾶγκβ; ΟΠ. 1, 4, 810. 

359 ἀγρίων θηρίων: σθῆ. ΜΙ 8η 

8.6]. ΘΧΡΙΘββίηρ ἔμ] Πη655 (α. 1139: 

1110: δ΄. 1112: ἘΓ. 1580; 143: Β. 
ΘΡΎῊ] 

ἀπὸ οη, Ππογϑδεῦαοί. 'ΤῊΘ 

ῬΓΘΡ. 1Β 7υ501η6α, Ὀδοϑαβθ, ἱπ 

δαηἰπρ, {Πμ6 δοίϊοη 15 θχοτίθα 

ἔγοιη [ῃ9 ἢοῖβθ. ἐφ᾽ ἵππου, 8180 

ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΩ ΡὮΓΔΑΒ6, ΤΠΘΓΟΙΥ 66- 

ποΐθβ {ῃ6 ροβι[ἴοη οὗ {Π6 τὶ θ 
ΟΠ ΠῚΒ ΠΟΙ͂ΒΘ. 

ἵππου, 
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ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. 

διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ῥεῖ ὁ Μαίανδρος ποταμός: αἱ δὲ 

πηγαὶ αὐτοῦ εἰσιν ἐκ τῶν βασιλείων: ῥεῖ δὲ καὶ διὰ τῆς Κελαι- 

νῶν πόλεως. ἔστι δὲ καὶ μεγάλου βασιλέως βασίλεια ἐν 

Κελαιναῖς ἐρυμνὰ ἐπὶ ταῖς πηγαῖς τοῦ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ 

τῇ ἀκροπόλει: ῥεῖ δὲ καὶ οὗτος διὰ τῆς πόλεως καὶ ἐμβάλλει 
"» ᾿ ΄, [οἷ Χ ΄ Ν Φ , ᾿ » Ν 

εἰς τὸν Μαίανδρον: τοῦ δὲ Μαρσύου τὸ εὗρός ἐστιν εἴκοσι καὶ 

πέντε ποδῶν. 

40 ὁπότε. .. βούλοιτο, τὐΠποηουο7 6 

τοϊϑ 6 αι; ἃ ΘΘΏΘΓΙΓΑΙ ΘΙ ΡΟΓΙΔΆ] 56η- 

ἴθποθ. 8:66 [Π68 ποῖθ οἢ ἀφικνεῖτο, 

ο. 1.18. Οὗβοῦνθ {δύ ἤθτγθ πᾶ 

ἴῃ [86 ἱπαϊτν. αἶβα. αθθ, [μ6 ατϑοὶς 

ΟΡῦ. 15 τορι 1] ἴο Ὀ6 ὑγαηβίαῖθα 

Ὀγ {Π6 Βηρ. ρμαβύ ᾿'παᾶϊο., ποῦ ὈΥ 

ἃ ἴοτταη νυὶ ἢ οομα οτ τροπαὶ. 

γυμνάσαι... ἑαυτόν; {π6 Δα] αἸ[Ιοὴ οὗ 
{Πῃ6 τοῆθχινθ τηϑῖτοβ {πΠ6 δοῖ. νὉ. 

ἃ νἰγίαδι τϊᾶ., ἃπα ἀ588}}Υ ᾿τη- 

ῬΠ165 {πᾶ {Π6 δοίϊοη ἴῃ απθδβύϊοῃ 

15 τϑρᾶγαθα 85 8ὴ ὉΠΈΒ118] ΟΠΘ; 
ἤθγθ, Βονθνοσ, ἰὖ 18. ΒΙΠΠΡΙΥ ἃ 

ΤΏ68η8 οἵ ἱποϊπαϊηρ πὸ ἴνο 

4685, γυμνάσασθαι ἈΠ γυμνάσαι 

τοὺς ἵππους, ἴῃ ΟΠ6 ΡΏΓΔΒΘ. 

41 διὰ μέσου. .. τοῦ παραδείσου, 

ἐμγοῖσ! ἐπι πυϊα αἰο ΟἹ ἐπα μανῃ. 

ΕῸτ {Π6 ροβί το οὗ μέσου, 566 ὦ. 

9718; ΗἩ. 611; Β. 454. 

49 αὐτοῦ : ἴον {Π6 Ροβί[ςοη, 566 ἃ. 

9171.1; Η. 6130; Β. 451. 

εἰσιν ἐκ, αγὸ (ἴ, απὰ ἤοι) οἱ 

ἤἥγοηι. ΥΙ {815 οοπάθηβθα 
ΡὮΏΓΔΒΘ οὗ. ὅθεν (-Ξ ἐξ οὗ) αἱ πηγαί, 

Ρϑίον, 1. 49. 3Ξ'86 αἰ5οὸ 88 ποῖθ 

ΟἿ τῶν παρὰ βασιλέως, Ο. 1. 18. 

43 ἔστι: ἴοΥ ὕΠ6 δοσθϑηΐ, 5600 ἃ. 144, 

5; Ἡ. 480,2; Β..262,1.. ᾿ 
μεγάλου βασιλέως : ἢ0 ἃτΐ.; Β66 Οἢ 

συν 1.8; 

45 καὶ οὗτος, ἐδιΐ8 00 (ἃ5. ΜΜΕ}} ἃ 5 

086 Μοδμῃαρι). 

ἐνταῦθα λέγεται ᾿Απόλλων ἐκδεῖραι Μαρσύαν 

ἐμβάλλει, οηιρίϊε8 ἐπίο. ὙΠῸ νὉ. 

1ἴ56. ῬΥοΡϑυὶν ἴγδηβ., θαΐ, ἴῃ {15 

ΒΘΏΒΘ, 18 ΓΘΡΌΪΔΓΙΥ πο ποὺς 

8 ΟὈ]. 

4Ἴ ποδῶν: ΡτΓρα. σθηῆ. οἵ τηθᾶβαγοὶ 

566 {86 ποίθ οἢ δύο πλέθρα, 1]. 30 ἢ, 

λέγεται: [Π6 Ρ6Γ5. Θοηβί γα οὕοη ἴῃ 

1ηα]τ. αἰ5ο. 15 ἀθοιάθα!ν ργοίθγγρα 

ἴῃ τοῖς; βθο ἃ. 1522,1; Η.944; 

Β. 0384. Τῇ {Π6 Ρ885. λέγω τορτ- 

ἰαυὶν ἴδκοβ {πΠ6 ἰηῆη.; ἴπ [Π6 

δοῖ. αἸτηοβί 8] νᾶ ν 85 ὡς ΟΥ ὅτι, ψ ἢ 

ἃ Πηϊία νῦ. (ΤῊ ᾿ηῆῃ. ΟΟΟΌΓΒ, 

Πονθνθσ, ἢ {Π6 δοῖ., 1Π1,1, 

826: ΚΝ, 4,884; δπα ΥΙΙ,5, 8 13; 

86 15 ΤΟρ ]ΔΙ ΏΘῊ λέγω ΤηΘ8 5 

ὑΐὰὶ, ἤιοῦο, οἴο. ΤῊθ ρῥϑυίϊο. 4180 

ΟΟΟΌΓΪΒ, 1, 3, 8.15.) 

Μαρσύαν: ῃ6 Βἴοτγν 15 85 ἕο] ]οῦνβ: 

ΑΤΏΘΠΘ ΟΠ66, Μ᾽ 116 ρἰαγίηρ (89 

βυΐθ, μα μοθα ἰο οαΐοῃ βἰσῃΐ οὗ 

{(ῃ6 τϑῆθοϊζϊοη οὗ ΠῚ ἴδοθ ἰῇ ἃ 

ΡΟΟΙ οὗ νψαῦθϑσ, 8η6, ἴῃ αἰβσπβί δῇ 

Β6Γ ἰηῆεδίθα οἤΠθΘ Κβ 8πα οοηβο- 
αὐθηΐ αἰβῆσατγθιηθηΐ, ἤπηρ [6 

τϑϑα ἔγοιῃ ἢθσ. Τηθ βαΐνν Ματζ- 

Βγ85 ἴουηα ἴἰ, 8πᾶ, ρΡιυῖϊθα ἀρ 

ΙΓ Ρῥυᾶθ αὖ {Π6 αἰνίηθ τη αβὶο 

Β6 νγὰβ 8016 ἴο ριοάσθ ὩΡΟῚ ἰΐ, 

ἀατοα ἴο ΟΠ 8]]Θησο ΑΡΟΙ]Ϊο ἴο ἃ 

σοπίοβι Τί 88 ἀστοθὰ ὃν θοίῃ 

{παῦ {Π6 νὶοΐοῦ ταϊσῃΐ ἄοὸ νῆδῦ 

6 νου τ (Π6 να πα αἰ θα. 

Μαῖδυὰβ νν85 ἀοἰδαῖθα, 6 Μ 568 
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ΜΙ ΔΛΗΒΥΑΝ 

(Ελοὰ] Βαππιοϊπίοιυ ΟΠ ΚΙ ]ΟΙ) 



ἜΘΟΙΣ 1 ΟΠ». 1 “πὴ 

, » Φ' ἣ ξ ᾿ ΄ κ᾿ Ἂ; Χ ὃ ́ ἱφ οἷ “ 

νικήσας ἐρίζοντά οἱ περὶ σοφίας, καὶ τὸ δέρμα κρεμᾶσαι ἐν τῷ 

ἄντρῳ ὅθεν αἱ πηγαί. διὰ δὲ τοῦτο ὁ ποταμὸς καλεῖται Μαρσύας. 
“- “ τ » , » 

ἐνταῦθα Ἐξέρξης, ὅτε ἐκ τῆς “Ελλάδος ἡττηθεὶς τῇ μάχῃ ἀπ- 
’ Ψ ᾿] “- “ Γ Ἁ Ἂ δ΄ Νν Ν εχώρει, λέγεται οἰκοδομῆσαι ταῦτά τε τὰ βασίλεια καὶ τὴν 

Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος ἡμέρας τριάκοντα" 
- ς ͵ 

καὶ ἧκε Κλέαρχος ὁ Λακεδαιμόνιος φυγὰς ἔχων ὁπλίτας χιλίους 

καὶ πελταστὰς Θρᾷκας ὀκτακοσίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακο- 

σίους. ἅμα δὲ καὶ Σῶσις παρῆν ὁ Συρακόσιος ἔχων ὁπλίτας 

τριακοσίους, καὶ Σοφαίνετος ᾿Αρκάδας ἔχων ὁπλίτας χιλίους. 

Ὀϑίηρσ ἡπᾶρθθ, δηα, ἴῃ ΡαΠΙΒἢ- 

τηθηΐ ἔοι ΒΒ ργθβατηρίϊοη,  ΡΟ]]Ὸὸ 

{1.6 Βἰπὶ ἰο ἃ ὑγθθ δηα ἥασγϑα 

Ηΐπη αἰῖνο. Ονἱά, Τοξαηιονρῆο- 
865, Υ1, 982-97, σῖνϑ Π βίογυ ἴῃ 

Ὀγϊθῖ, Τὴ Βπηρ., 5β6θ606 Μαίῃον 

Αὐμοὶα 5 ἰὺ} πιροαοοίοβ ον, Εἶπα 

([86 βοηρ' οὗ ΟΠ 8γ19165) 8πα 1). 

Μοτγὶββ Ερίς ο Ηαᾶο8. ΤῈ 

Ιθρθῃ ἔυγηιβηθα ἃ ἔδνογῖθ 

ὑμπθὴθ ἴο δποϊθπῦὺ δυ[ἰβίβ; [Π6 
οαὖ τϑρτοπο85 ἃ βύϑίαθ ἴῃ [Π6 

ὉΠ|Ζὶ αὖ ΕἸἼογθησθ. 
48 νικήσας ἐρίζοντά οἱ, παυΐηρ 60Ή- 

χιονοα Πυΐην ἦν α οοπίοδέ; Ἰἰῦ. 

οογίοπαίης τὐτέ], μι, (4 Ρ}ο[|0Ὶ. 

Ἐοτ᾿ {[Π6 ᾿παϊτ. τοῆθχινθ, 5600 οἡ 

οἵ, 6.1. 36. ΤῊΘ οἸα 56 νγ}61] 11185- 

{ταῖθβ πΠ6 δανδῃηΐαρθ ἀσθοὶς μ 88 

ΟΥ̓́Θ’ Εϊηρσ. ἴῃ ἰῃ6 πηϑύζου οἵ 

ῬΓΟΠΟΆΠΒ. 
σοφίας, 511], ΘΕΌΘΟΙΔΙΠ1Υ, 85. ΠΘΓΘ, 

ηυτιδίοσαϊ 5}1{|. 

δέρμα ἴον {Π6 Ββυῇῆχ, 566 ἃ. 891; 

ΕΠ 555,1: Β.. 280. 

49 ὅθεν: {Π6 τι56 οὗ 8η δᾶν., ᾿πβίθδα 

οὗ ἃ ῬΓΘρΡ., [ἢ {Π6 τ]. 15 ΘΟ ΠΟ ἢ 

5ο ἰη Εππρ. ΕἾΤ ᾧΠ6 ΟΥ̓ ΪΒΒΙ Οἢ 

οὗ εἰσι, 566}. 101. Οὔ, αἱβο, {Π6 

ποθ οἢ εἰσιν ἐκ τῶν βασιλείων, 

8 ΌοΥΘ, ]. 42. 

50 Ἐέρξης : 566 {86 Τηΐτοα,, 8. 20. 

τῆς Ἑλλάδος : ̓Ελλάς, ΡῬΓΟΡΘΙΙν 8Π 

861]., Τρ] Δ. ]Ὺ Π88 {Π6 ϑτυῦ. 

τῇ μάχῃ: 1.6. [6 πᾶν] Πρῃΐ δὖ 

ϑ δ] τη ϊθΒ. ΤῊΘ τ56 οὗ {Π6 τί. 

ΤΏ 8 ΚΒ {Π6 Ὀδύ.Π6 ἃ5 ἔϑυηοιβ. 

51 λέγεται οἰκοδομῆσαι: ἰῇ 8. ΡΘΙΒ. 

σοπδίσ οἴ] 0 Ἀρ81Π; Β66 Οἢ λέγεται 

ἐκδεῖραι, αὍονΘο, 1. 47. 

52. ἡμέρας τριάκοντα: {Π|5 νγὰβ {Π6 

ἸΙοπροβὺ Βαὶῦ τη840 οπ πῃ ὑρ- 

γγᾶΓα ΤΏ8ΤῸῊ : ΟΥΥ5 15. δι πρ 

ἔου σι οι σθιηθηΐβ. 
58 Κλέαρχος: Το-το8α 8. 9 οἵ [6 

Ῥγθοθαϊηρ' Παρίου. 

δ4 Θρᾷκας Κρῆτας: Ὀοΐίῃ 

ΟΓΟΒ ἃΓΘ ΠΟΌΠΒ, ποῦ 86]5.;: ΤΠΘΥῪ 

8ΓΘ ἢ ΔΡΡΟΒ. ψ ἢ πελταστάς πα 

τοξότας τοβρθοΐίινοὶυ. Τὴ Οτο- 

ϑη85 676 ἔϑιηποιβ ὈΟνΙΏΘΗ. 

55 Σῶσις: αὐίοινγ πη κηονη, 8πα 

ποῦ ασϑῖὶη τηϑης]οπθα. 

56 Σοφαίνετος : ΠΟ ὈΓ]655 8 ΘΙΓΌΓ. 

Α Βορμδϑηθῦαβ ἢ8α 1οἰπθα {πῃ 

ΔΙΡΠῚΥ αὖ 58.615 ἢ ἃ ἐπουβδπα 

ΒΟΡΠΪ65. (Όονθ, 1. 17). Τῦ- ΠΒδΒ5 

Ὀθθη βιρσροβίθα ὑμπ8ὺ ψθ βου] α 

τϑδ ᾿Αγίας, ΠΟ ἰβ τηϑηςοηθα 

διηΠΟηρΡ ᾧπθ ρθῆθγαὶβ ἔγθϑοθοτ- 

ΟἾΒΙΥ Βοῖζρα (ΤΙ, ὅ, 8. 31), 8)πα ψγῆο 

νγ88 8ἃ’|58ὸ δὴ Ατοδαϊδϑη. ΟἾΠΘΙΒ 

γγου]α γθδα Κλεάνωρ, ν ΠΟ ἰβ ῬτΌτη- 

ἱπθηΐ ἴῃ Βοοῖὶς 11, δηᾶ ψ8ο 

850 

σι σι 



00 

18 ἀπειθεῖς 

καὶ ἐνταῦθα Ἰζῦρος ἐξέτασιν καὶ ἀριθμὸν τῶν ᾿ἸΙλλήνων ἐποίησεν 
.-“ Ὁ ,ὔ [ὦ ᾿᾿ . “ ΄ 

ἐν τῷ παραδείσῳ, καὶ ἐγένοντο οἱ σύμπαντες ὁπλῖται μὲν μύριοι 

ίλιοι. πελτασταὶ δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλίους. Χ ᾽ μ 

Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς 
» 

ΠΠέλτας, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς- ἐν 
Δ πὶ ᾿4 ΕΞ » Χ Ἁ [4 » Ν » Ὁ“ Ψ ἣν Ν 

αἷς Ξενίας ὁ ᾿Αρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε: τὰ δὲ 

ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ: ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος. 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δώδεκα ἐς Κερά- 

ἴοοῖς {πῃ ρῖδοθ οἵ Αρίδβ, δέϊθυι 

{Π6 Ἰαίζου. νψὰβ τπὰπταθγρα (111, 

1, 847). Α {ῃϊτα Ξυρροβοη 1Β 

{αὖ ὑπ ἤϑῖηθ Σοφαίνετος 15. ἴῃ 

1{5 ῬΤΟΡΘΙ ΡΙ866 Πϑῖθ, 8η6 5ῃο  ]α 

Ὀ6 οὔϊίρα ἔγομη {π6 ἰθχύ ἴῃ [0 

Ῥγθνίοιβ Ῥᾶββᾶρθ, θυ 1 τηϊρΐ 

ΘΑ 511} πᾶνϑ Ὀθθη ἰηϊθυρο θα. 

57 ἐξέτασιν: ΟΥ̓ ΠΟΙ ΓΘΟΥΪΘ.Β 8ΓΘΤΊΘΗ- 

{Ἰοηθ4 1ῃ 8.14 οὗ {Π15 ομαρΐθγ, 1 

Τ, 1, 81, ἀπ ἴὰ Κ΄, 9, 88. ΕῸΣ ὑπ 

156 οὗ ποιῶ νυ ἃ ν 8] ΠΟΤ, 

ο΄. ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν, ο. 1. 24. 

58 ἐγένοντο οἱ σύμπαντες, ἐδ το ̓6 

παιηιρον απνοπη θοαὶ ἰο. 

μύριοι ποΐθ ἴθ Ὗαἴθοῖκ 

τιθύμοι οὗ οοπηθηρ, ποῖ ἕνδεκα 

χίλιοι: 

χίλιοι. 

59 πελτασταί; {πΠ6 μοι ἤθιθ ἰη- 

ΟΙ 6685 41} Πρ Ὴ - τι θα ὑγοΟΡΒ. 

ἀμφί, αδοιι; οΥ. εἰς, 1. 15, Πποαπα 
ΠΌΤ ΌΘΥ5 ἰσθα θην πᾶν {Π6 

ατῷ. (α. 9480: Ἡ. 6640), σΘ ΘΓ }}ν 

ΙΓ ἃ ΡΓΘΡ., 885 ἢθῖθ. 16 

δοίαδὶ ἰοΐα]β, ἔσο {ἢ 6 Ὡπ ΠΠ ΌΘῚΒ 

σίνθῃ, ἃγθ Βορ!τἴθ5 10,000, Ἰρητ- 

ἁττηθα 2,300. 

60 ἐντεῦθεν : 1. 6. ἔτοτη (ΘΙ 6 η 86. 

εἰς Πέλτας : Ῥο]ία6 ννᾶβ που νοῦ 

οὗ Οὐδθ] θη; 566 [86 τὴδρ. ΙΓ 

8 ῬΟΒΒΙΌ]Θ τθάβοη ἴον [815 δ ηρΘ 

ἱπ {πΠ6 αἰτροίίοη οἵ [Π6 τπᾶγο, 

566 {86 Τηΐτοα,, 8. 29, 

θ9Ω τὰ Λύκαια ἔθυσε, εοἰουγαίοα 

(τολέ, σαονὶ 66) πὸ Γςοαδα, ἧ. 6. 

ἐϊι6 Γοξέϊυαϊ οὗ Δεὺς Λύκαιος;: Β66 

{ῃὴ6 γοοϑρ. ΕἾπα Μί. Τινοδθὰβ 

Ου μῃθ τ8νΡ. Χοηΐδθ, ὑπουρἢ 

ΑΌΒθηΐ, ΓΘ ΘΙ ὈΘΓΒ 6. Δ πΠη88] 

τιίθ. Ῥυϊτηϊζινθ γουβῆ!ρ οἴΐθη 

Οοηΐοβ δρουῦ τηοπηΐαϊη-οΟΡ5: 

δῇ: 86. “ΠΙΡῊ ῬΙΒΟΘΗ ΚΣ. "ΠῸ 
ΒΙΡ]16. τὰ Λύκαια ἰ5 [Π6 ᾿ΠΠΘΓ 

ΟΡ]. οὗ {π6 νῦ. (οοσπαῖθ 86ο.); 

Ε66 Οη τὰ αὐτὰ ταῦτα, ο. 1. 80. 

ἀγῶνα: «ἰπ]ούῦϊο οοηΐοβίβ Γοσιηθα 
πη ᾿ἰπροτίαης ρᾶυΐ οὔ Ἃτθϑοὶς 

ἔοβύιν!β. 

ἔθηκε: ἴοι {Π6 ἴοτιη, βθθ ἃ. 610; 

ἘΠ. 452; Β. 905. 

68 ἦσαν: {6 νὉ. ἰ5 αἰγδοϊθα ἴο 

{Π6 πα θοι οὗ {Π6 ργθα.: 560 α. 

904 : ἜΓ. 610; Β.. 501: {π8. πιδ 

Ρ]. Β 0]. πουηλ8}}ν ἴαϊτοβ ἃ βίπρ. 

νὉ.; 566 οἡ ἣν, ]. 38. 

στλεγγίδες, 5ἐγισίϊς; 566 (86 νοσδῦ. 

ΑΥ̓ΘΙ οχϑγοϊβίηρ, Ὡδκρα, οΥὕἤὨ 

ΠΘΑΙΪΥ 850, ἰῃθ {86 απδῦ οὗ {Π6 

Ῥαϊδοβίσα, {πΠ6 ἀτεθὶς δὐμϊθίθ 

τη Πᾶν πθραρα βοιηθίϊηρ 

οὐ {Π15 βογΐ, θβθοῖδ!ν 85. {Πθ 

Ῥοαν ψὰβ Γα ὈΡΘα νυ ιτῃ οἱ] Ὀθἔουθ 

{86 οοηΐοβί. 

θᾳ4 Κεράμων ἀγοράν: ο΄. Νειο- 

ηιανοοί, ἃ5 ἴῇῆ6. πϑῖηὴθ οὗ ἃ 

τον. 

«ὦ Ὁ» ρων νων» " ππν  πδον ἐκ 

; 
ἱ 
; 
ὃ 
ἶ 
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» 7, ῃ ᾽ , ᾽ , Ν “ Ἷ ͵΄ ΄ 
μων ἀγοράν, πόλιν οἰκουμένην, ἐσχάτην πρὸς τῇ Μυσίᾳ χώρᾳ. 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας τριάκοντα εἰς 

Καύστρου πεδίον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθ᾽ ἔμεινεν ἡμέρας 
’ ΔῚ “-“ , ὩΣ ΄,ὔ Ἁ 7 ΕῚ “ 

πέντε: καὶ τοῖς στρατιώταις ὠφείλετο μισθὸς πλέον ἢ τριῶν 
“ Ἀ ΄ Ἐν, 5 ὶ Ν θύ » ΄ 

μηνῶν, καὶ πολλάκις ἰόντες ἐπὶ τὰς θύρας ἀπητουν. ὃ δὲ 

ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ δῆλος ἣν ἀνιώμενος: οὐ γὰρ ἣν πρὸς 

τοῦ Κύρου τρόπου ἔχοντα μὴ ἀποδιδόναι. ἐνταῦθα ἀφικνεῖται 

᾿Επύαξα ἡ Συεννέσιος γυνὴ τοῦ Κιλίκων βασιλέως παρὰ Κῦρον" 

605 ἐσχάτην πρός, ἐμ ἰαδέ ἴη, ἐπ 

αϊγοοξίοη, οἤ. 

67 Καύστρου πεδίον: φρτγδούϊοϑ!]ν 

Οη6 μψοτᾶ; οὐ. Επρ. πϑιηθβ. οὗ 

ἴονγηβ δῃαϊηρ ἴῃ -Ποία. 
68 πλέον: Ποῖθ ᾿ἱπαθο] 1] η80016, 

οἴζθῃ. 
τριῶν μηνῶν : ἴον {Π 6 Οο856, 866 6“. 1. 

δ0 8πη6α {πΠ6 ποΐθ. ΤὮγθο τποηὐῃϑ᾽ 

ῬΔΥ ἴον 12,000 τηϑθη (ποὺ τ 16 

τϑοθίνηρ ἃ ἀδγὶο ἃ τηο πίῃ, 1, 8, 

8.21) σψου]Ἱα διποσηΐ ἴο ΠΘΔΙΥ 

ΘΖΘΟΟ,ΟΟ0, σιςποὰὺ 8]] οὶ ηρ ἔου 

{Πη6 ΒΙρῃθυ ρᾶγν οἵ 1πΠ6 οἴπϊοοτβ; 

566 {86 Τηίϊτοῦ., 8 238. 

69 ἐπὶ τὰς θύρας : τηοΓ6 [Π 8} ἐο ἐδ6 

αοΟΥ ΟΓ Πιῖβ ἰοηΐ. Ι͂ῃ οτὶθηΐαὶ 

οοὐπίτϊοβ {πΠ6 σαΐθ οὗ πΘ ρ8]86θ 
15 οὔΐϑθηῃ {Π6 ρ]δοθ θυ [868 Κίηρ 
αΙΒΡΘΠΒ65  αδύϊοθ 8πα ΘΓ ΒῈΡ- 

ΡΙαπίβ ὑπτοηρ; ἴῃ ῬΏΓΔΒΘ, αἱ 

βασιλέως θύραι, ἰμποτοΐοτο, οἴξθηῃ 

αἀδθηοῦθβ ἐμ κίηρ᾽ 8 οοιγε (1, 9,83; 

ἘΠ 88): ΟΣ Βιδπὶ. ΧῪ 2:0; 

Ἐπβύμον 11:19; 8πα ΟἿἿ ΤΟ ΘΓ η 

ῬΏτΤΘΒβο, ΤΠ Βιιδίζηιο Ρογέο, τοῖϑυ- 

τίηρ ἴο Π6 ΤΌΓΚΙΒη ρονθυητηθηΐ. 

ἀπήτουν, ἐπομ Κορέ αἀφηναγαίηρ τέ. 

ΕῸΣ {Π6 ἴογοθ οἵ {Πθ Ῥσθρ.; 566 

Οἢ ἀπέπεμπε, Ο6. 1. 41. 

ἼΟ λέγων διῆγε, κερέ ἐαϊκίη οἤἥ. 

ἘῸΣ {Π6 ΒΌΡΡΙ. ραγίϊο., εβθθ οῃ 

παρὼν ἐτύγχανε, ο. 1. 4. 

85 

δῆλος ἦν ἀνιώμενος, τὐα8 εὐϊαοηεϊῃ 

αἰὐδέγοββοϑα ; ἃ ἴογτῃ οὗ ᾿παῖτ. α1856., 

νι ἢ {Π6 ῬΘΙΒΟΠ8] σοπβίγ ποίη; 

866 Ε. 1589, Η. 981; Β. 661. ΟΥ΄ 

[86 ΡΘΥΒΟ8] σοηδίγαποίζί,οη τ] ἢ 

ἐλέγετο, ὈΘ]ον, 1. 12. 

πρὸς. .. τρόπου, ἐπ, κΚεορίηρ τοϊέῃι 

Ουγιιϑ᾽ οπαγαρσίον. τοῦ ὈΘΙΟΠΡΒ 

ἴο τρόπου, ποῦ ἴο Κύρου. 

11 ἔχοντα, ἡ} αὐἴ6; 18 δοο., ἀθβριῖθ 
[Π6 Ργθοθαϊηρ ρσθη., Κύρου; 566 

ΟΠ λαβόντι, 1. 4, δΔααϊηρ ἴο {Π6 

τ ἴθυθηοθβ {ποτρ σίνθη ἃ. 928, 2; 

ΒΕ ΘΒΙΕῚ. 

μή: ἴον {Π9 πθρ'., 566 6. 1. δ7, δἀπα 

{86 ποίϑρ. 
2 Συεννέσιος : ΤΟΠΐσ ἔουττηβ ΟΟΟῸΓ 

ΘΥΘἢ ἴῃ ΑΟΤ|6 ἢ {Π6 6886 οὗ Ρτορ- 

ΘΓ 8165; Β66 α. 255; Η.201α; Β. 

110,2. ΤῊΘ Π8Ι1η6, ΘΚ ΥΘΠΠΘΒΙδβ, 15 

ΘΘἰτ6, 8η64 νὰ ἀοα 1655 ἃ 

{10 (Οὐ ῬΒδΓδΔΟΒ), θα Χομο- 

ῬΠΟΩ 865 1 85 8ὴ ἱπαϊν]απ8] 

Π8ῖη6. ΟΠ οἷ8 νγᾶβ ἃ ἀθρθ μα θ μον 

οὗ Ῥρύβῖα, θαὺ τηϑιηΐαιπρα 18 

ΟὟ Οουγχί. ΘΥΘΠΏΠΘΒῚ5. ΟΘΒΙσθα, 

ΔΡΡδυθῃηΐν, ἴο ψὶη ἕανου. Ὀοίῃ 

ἢ Οντὰβ 8πα πὶ {π6 Κιπηρ: 

ΒΘ ρῖνθβ οἴθοῦαδ) 4164 ἴο Οντιιβ, 

γϑῦ τηϑκοβ δ ἰθαβῦ ἃ Βῃον οἵ 

οὈβίγαοίηρ ΠὶΒ δᾶάνϑησοθ (οὐ. 

Ῥο]ον, 8.21). 

τοῦ... βασιλέως : ἴπΠ ΔΡΡο5. ἢ 

65 



- οι 

80 

0 Απαθειςῖβ 

καὶ ἐλέγετο Κύρῳ δοῦναι χρήματα πολλά. τῇ δ᾽ οὖν στρατιᾷ 
, » , - Ν Ἅ “Ὁ Ὁ 4. δ ὍΣ τότε ἀπέδωκε Κῦρος μισθὸν τεττάρων μηνῶν. εἶχε δὲ ἡ Κίλισσα 

φυλακὴν περὶ αὑτὴν Κίλικας καὶ ᾿Ασπενδίους" ἐλέγετο δὲ καὶ 

συγγενέσθαι Κῦρον τῇ Κιλίσσῃ. 

᾿Εντεῦθεν δὲ ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς 

Θύμῥριον, πόλιν οἰκουμένην. ἐνταῦθα ἣν παρὰ τὴν ὁδὸν κρήνη 

ἡ Μίδου καλουμένη τοῦ Φρυγῶν βασιλέως, ἐφ᾽ ἡ λέγεται Μίδας 
Ὰ Ψ -“ » , τ , 5 -“ 2 

τὸν Σάτυρον θηρεῦσαι οἴνῳ κεράσας αὐτήν. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει 

σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Τυριάειον, πόλιν οἰκουμένην. 
2 “ »Ά .ς Ἂ “ ᾿ 4 “ ς ΄ 

ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας τρεῖς. καὶ λέγεται δεηθῆναι ἡ Κίλισσα 

Κύρου ἐπιδεῖξαι τὸ στράτευμα αὐτῇ: βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι 

1 15 ΟἿΪΥ ΨψΏΘΗη 

αθβιρηαύπρ {[Π6 Κίηρ οὗ Ῥοϑυβὶᾶ 

{μα΄ βασιλεύς οὔϊίβ {Π6 τύ. 

78 ἐλέγετο . . - δοῦναι, ἐξ τ0α8 

γιοῦ οα ἐιαΐ 56 σαῦυε; Ὀαὰΐ ἴῃ 

{ῃ6 ατϑοκ {86 σοπβίγποϊοη 15 

ῬΘΙΒΟΠΔ]; 566 Οἡ λέγεται, 1]. 47. 

ΒΊον, 1. Τῦ, ψγὸ ἢᾶγνθ ἐλέγετο, 

τ ἢ {Π6 8οο. 8ηα ᾿ηῆη., ἃ πη] 6 ἢ 

ΤΆΤΘΙ 1156. 
δ᾽ οὖν, δ ἐπαΐ α8 τξ Ἠιᾶῃ,, ἃ Τρ ΔΓ 

Του 18 ἢ Ῥαββί Πρ ἔγοιη ΓΌΠΊΟΓΣ 

ἴο ἔδοῖ; οΓ΄. Ὀθίον, 8 22. 

75 ᾿Ασπενδίους : σοὶ} [86 τη8}. 

Ἴ8 Θύμβριον : Ογτιβ πᾶ5 γϑϑαμηθα 

15 Θαϑίθγ ΤΏ ΤΟ, ; 566 [Π6 Τη8}Ρ. 

ἣν . «-- κρήνη . - - καλουμένη : τοί] ἢ 

ὑῃ6 (ἀγθοὶς οτάθσ, δηα ποῖϑ {86 
οἴθοῦ οὗ 186 {μϊγα αἰέν. Ρο- 

ΒΤ; 566 Οἡ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας, 

ς. 1. 43. ΜΥΏΘδῆἢ ἃ ἴοι οὗ εἰμί 

Ῥτθοθᾶθβ 105. βα)., Ὁ 15. οὔξθη 

Ῥοβύ τϑηαθσθα ἢν οὐἱν ΕἸ ΠΡΊ 5}. 

ΡῬΏτγαβθ, ἔμθγο 

οἷς. 

παρὰ τὴν ὁδόν : τηοίϊοη 15 ᾿π Ρ] 166; 

Βθηθθ ὕΠ6 δοο.; 5660 [ῃ6 ποῖθ οὴ 

ὑπὲρ Ἑλλήσποντον, ο. 1. 48, δη ο΄. 

εἰσιν ἐκ, 1. 42, 

Συεννέσιος. 

ἐδ, ἐμοῦ τὐα8, 

80 τὸν Σάτυρον : 1. 6. ϑϊοηι8. 

οἴνῳ κεράσας αὐτήν : οἴνῳ ἰ5 ααΐ. οὗ 
ϑβοοϊδίϊοη, ταΐμον {δὴ ααΐ. οὗ 

τηθϑηβ:; 5866 6. 1115; Η. 1172; Β. 

992, ἘῸΓ {Π6 ἔογιηδίϊοη οὗ {Π 

ῬγΓοβθηΐ, κεράννυμι, 500 (ἃ. 008; 197, 

1; ἘΠ. 4056;.Β. 1906; 5; Εἰ στη ἢ 

{Π8 οδυρηΐ ΞΊΠΘπ5, ΜΊαδΒ αἰα 

Πα πὸ Πᾶτιη, Ὀαΐ τοβίογθα Ἠΐτη 

ἴο ιίοηνβιιβ, ΏΟ, ἴῃ τϑίμγῃ, 

Δ᾽] ον θα Πίστη ἴο οἤοοβθ ΠῚΒ Οὐ 

τουατα. Μ|Ιάδβ Τοο ΙΒ] οἤΟΒΘ 

ὑπα ψν αΐθνϑν μῃθ ἰοποῃ θα τἱρηΐ 

Ὀθοοιηθ ρο]ᾶ. Οἱ {Πϊδ8 ΡΙαρὰθ 

ἨΘ νγὰβ ΠΠ8Π1Υ Πϑδ] θα Ὀζ Ὀαςῃϊηρ' 
ἴῃ {86 τῖνοι Ῥοΐο]!ιβ, {ῃ6 Βα Πα 5 

οὗ ψῇ θοῇ ψογθ {μογθαίζου τὶ ἢ 

'π ρο]4, ὅθ Ονια, Μοΐ. ΧΙ, 90- 
145, ἃη6 ὅ'΄χϑ᾽᾿Β ρΡοθύϊοδὶ ἱγανθβίν, 

116 ΟἸοῖοο οΥ Κίηρ Μ|ίααϑ. 

81 Τυριάειον: οὗ ππορΙΐδὶ η βἰζὰ8- 

{(Ἰ0η. 

82 δεηθῆναι: νἰτἢ σοη. δηα ἰπῆπ.; 

Β66 Οἢ δεῖται, ο. 1. δ1 ἢ, 

83 ἐπιδεῖξαι: (ὑὐντιιδ᾽ ΟὈ]Θοῦ τνὰβ ποῖ 

ΟὨΪΥ ἴἰο ρΡίθαβθ {μ αὑθθῃ, Ραΐ 

ΑἸδὸ ἴο ᾿ΡΓΘΒΒ ΠῸΡ ἢ {Π6 

ΒΡΙΘΉΟΥ πη βίσθησίῃ οἵ ΠῚδΒ 

Οσθοκ ΤΟΟΡΒ. 
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ΘΟ 1, καρ. 11 21 

ἐξέτασιν ποιεῖται ἐν τῷ πεδίῳ τῶν “Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων. 
5 ᾿ Ν Ἁ σ ς [ » “-“ ᾽ , “ 

ἐκέλευσε δὲ τοὺς “Ἑλληνας ὡς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην οὕτω 
- - ᾿ “-“ 

ταχθῆναι καὶ στῆναι, συντάξαι δ᾽ ἕκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχ- 

θησαν οὖν ἐπὶ τεττάρων: εἶχε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ 

οἱ 

δὲ 

μὲν τοὺς βαρβάρους- 

Ἃ » “Ὁ Ἂ Ν : ἮΝ ὁ ’, ἿΝ ς 3 ͵ ΝΣ 

σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ 
, Τὰ» , Σ ΄ ΠῚ ς κ᾿ κ᾿ 

μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί: ἐθεώρει οὖν ὁ Κῦρος πρῶτον 
Δ Χ ΄ , Ν 

οι δὲ παρήλαυνον τεταγμένον κατα 

ἴλας καὶ κατὰ τάξεις: εἶτα δὲ τοὺς “ἕλληνας, παρελαύνων ἐφ᾽ 

84 τῶν Ἑλλήνων... τῶν βαρβάρων: 

{86 τϑρθαΐθα αν. τηϑυῖβ {Π6 

ἔνο αἰ ν᾽ βίοπβ 85 ββαρϑταίθβ. Ηον 

ΤΠΒ ΠΥ ΔΓ αν η5 ΟΥγὰΒ Π8α δὖ 

{815 {πη 15. ποὺ βίαίθα; ἰπ 1, 1, 

810 [Π60 816 βαϊα ἴο ππταθου 100,- 

ΟΟ0Ό. Χοπορμοπβ ἰπίογοβῦ, 8πα6 

ΟἾΓΒ, ΘΟ ἴΘΓΒΊη {86 τρεῖς ὑγοορβ. 

85 οὕτω: ΤΟΒΌΓΤΪησ Π 0 ὧς-ΟἸΔ 1156, 

ΙΔ Υ ὈΘ οτη{{6α [ἢ γα β  αὐϊηρσ ; ἃ 

αἀρθιποηβίγ. νγοσα 15 ἱσθα θη] ν 5Ὸ 

1566 αἴζθγ ἃ Γϑ]. 

86 στῆναι: ῃ89 ᾿ἱΠΡΎΘΕΒΙγΘ ἴογοθ, 

ΘΟΙΠΠΠΟἢ ἴῃ 6 ἢτβῦ δου. (α.1200; 

Η. 841 : Β. 529). 15 τη ΚΘα 8150 ἴῃ 

{Π6 5Βθοοπα 80Γ8., ἔστην 8Ππ6 ἔσχον. 

ἕκαστον : 56. στρατηγόν. 

τοὺς ἑαυτοῦ, Πῖ8 οιτἵὔη ἤϊε. ΕῸΓΣ 

{Π6΄ οὐ 6 πομη, οΓ. τῶν παρὰ 

βασιλέως, α. 1. 18. 

87 ἐπὶ τεττάρων, 7Ο1ι7 660. ΟΥΤῸ5 

ὙΪΒΏΘ5 {Π6 ΔΙΓΩΥ ἴο Ργθβθηΐ 85 

ἸΠΏΡΓΘΒΒΒΙΥΘ 8Π δΡΡΘΑΓΆΠΟΘ ἃ5 

Ῥοββίθ1]θ. Ατγϑηρθα ἴῃ ᾿ἰπ6 οὗ 

Ὀδίι16, ἔουν ἄθορ, 12,000 τπθὴ 

(ἰπο] ααϊπρ {π6 Ἰἰρῃΐ- ἃυτη66) 

σου ΡῬγθβθηῦ ἃ ἔγοηῦ ΠΘΔΙ]Υ 

ὕνγο τ ]]65 Ιοῆρ. Οθβθῖνθ, 8]|50, 

ὑμαῦ {πὸ Ῥᾶυθαυ δ η5 τᾶ το ὈΥ 

Ογνγὰβ ἐπα {ΠπΠ6 απθθῃ, θα {πδΐ 

μ6 Οὐτθθῖβ τϑιηδὶη ἴῃ Ὀαί]16 

ΔΥΓΆΥ, ΜΠ1|Ὸ6 Ονὐτὰβ δηῃα {πὸ 

ααθθη τὶν ρᾶβδῦ ὑμποὶν ἔγοηίϊ. 

Οπ Ὡποΐμου οοοδβίομ, θη ἰΐ 

τγὰβ αἀθβίγα Ὁ] 6 ὑπ {πΠ6 ατθοκβ 

ΒΠΟΙΪα τᾶ 6 8 ᾿ΠΠΡΓΘΒΒΙΟ ὈΥ 

{86 1} ΠΕΌΠΊΌΘΥΒ, ΟἸθατο 5. 88 

ἘΠ 61 Τ8ΓΟῚ ὈΥ, ἔχο δΌγθαβί πα 

τ (ἢ ἔσγθαπθηΐ 8] 05, ὥστε τὸ στρά- 

τευμα καὶ (οὐ 6} αὐτοῖς τοῖς “Ἑλλησι 

δόξαι πάμπολυ εἶναι (5οοηιοα ἰο ὃ6 

ΟΥ̓ ταϑβὲ οαΐτζοη), καὶ τὸν Πέρσην 

(ὐα8 ἢίοαά «οἰ, 

αἩιαξθηιθη) θεωροῦντα. 

εἶχε: ἴον {86 ἀρτθθιηθηΐ οὗ {Π6 ν᾽. 
ΙΓ [Π6 ΠΘΆΓΘΙ Β10].. 5866 Οἡ ἦν, 

1.20: 

τὸ. .. δεξιόν: ΠΟ ΠΟΙ ΠΟΘΡΩ Ὀ6 

ΒΌΡΡΙΪΘα ; 566 [Π6 ποΐίθοῃ τό... 

βαρβαρικόν, 1. 8. 

88 οἱ σὺν αὐτῷ, ᾿ῖ5 Ἡϊθη; ΒΟΆΤΟΘΙΥ 

αΙἤοσθηῦ ἔγοϊη οἱ ἐκείνου, ὈΘ6]ονν. 

Χρῃ. τῆ κο5 ψ]ὰθΡ τι86 οὗ [6 

ῬΙΓΘΡ. σύν {Π8Π 15 ρΡοϑυτηϊ {66 1Π 

ΠΟΙΙΏ8] Α {16 Ρσοβθ. 

οὖν͵ εὐώνυμον, ἐπ ἰοΓἐ; 566 [Π 6 

γοῦ8ῦ. Απίααθρ ΒΕΡΡΘΙΒΌΓΙΟΠ 

δνοϊαθα τηθηϊοπίηρ δῦ νγ88 

11] -οὐηθηθα, 8ἃηα οἴξΐζθῃ βαθβίϊ- 

ἰαΐθα ἃ ΘΙ ΡΠοιηϊβίϊο θστη. [ἢ 

Βοοίῃϑαγιηρ {86 [οἵδ νψὰβ {6 

5:66. οὗ 1] οἴγθῃη; ἤθποθ [ῃ6 

ψΟΓα ἀριστερός ἃ5 ΟΓΟΙΠΆΓΙΥ 

ἃνοϊαρα. Χρη. μὰ 1ὖ, ΠΟΘΥΘΥ, 

Ὁ: ΠῚ 9. Θ ΕΠ 11 Ἐ Ε 95. 

89 πρῶτον μέν: Ὀαϊδηοο ὈΥ 

δέ, Ὀ6 Ιου, 1. 91. 

91 τοὺς Ἕλληνας : 56. ἐθεώρει. 

ἐκπεπλῆχθαι 

εἶτα 

85 

90 
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6)0) 
--- παραὶ 

ἅρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ᾽ ἁρμαμάξης. εἶχον δὲ πάντες 

κράνη χαλκᾷ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημῖδας καὶ τὰς 
:) [4 5 ’ὔ οι Ἁ ἣν , ’ ΄ 

ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. ἐπειδὴ δὲ πάντας παρήλασε, στήσας 

5 τὸ ἅρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, πέμψας ΠΙίγρητα τὸν ἑρ- 
’, Ἁ Ἁ Ἁ ΄Ὁ «ς ΄ 2 , 

μηνέα παρὰ τοὺς στρατηγοὺς τῶν ᾿λλήνων ἐκέλευσε προ- 

βαλέσθαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅχην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ 

ταῦτα προεῖπον τοῖς στρατιώταις: καὶ ἐπεὶ ἐσάλπιγξε, προ- 
, Ἁ «“ εἰ [φ. ᾽ ἈΝ ΓΑ “-“ ..» 

βαλόμενοι τὰ ὅπλα ἐπῇσαν. ἐκ δὲ τούτου θᾶττον προϊόντων 
Ἁ “ “-“ , -“ 

σὺν κραυγῇ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος ἐγένετο τοῖς στρατιώταις 

ἐπὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ ἥ τε 

93 χαλκᾶ; ἴον {Π6 ἴοττη 566 ἃ, 510; 

Η. 223. Β. 118. ΒιοηΖθ νγὰἃβ [8 

ΤΠΟΓΘ ΜΊΟΘΙΥ πϑθα ἴῃ δη αὶ. 

{Π8πη ἰὖ 18. πον ; βίθ6] ἃ πα ἱτοὴ 

ἔν Ιθ565 νυ 6]γ. 

φοινικοῦς : {Π6 ΟΟΙοΥ οὗ {π6 Θραγίδῃ 

ππιΐοστη, δοοοσαϊπρ ἰο Χρη,, 

ον ΠΟ 1115 
94 ἐκκεκαλυμμένας : ποΐθ {πΠ6 Ρτεα. 

Ῥοβὶύ. ΤῈὴ6 βῃϊθιαβ ψοσθ ογαϊ- 

ΠΑΡ Κορί ἴῃ θαυ ΟΔΆ56Β: 

ΠΟΥ ΠΟΥ 816 Ὁποονουθα δηᾶ, 

ΠΟΙ Ὀ.16θ5, ὈΘΓ ΒΘ --- Δηοῦμ  ᾽ 

τοὺ οὗ {πΠ6 λαμπρότης {Π8ΐ 1γ- 

Ῥγοββθα Εἰ ρυαχἃ. 

παρήλασε: ἴον {Π6 8οῖ., τ [6 

ἘΠΡΊ ΙΒ. τα αὶγοβ {Π6 Ρ]ρ., 566 

ΟἹ ἐτελεύτησε, α. 1. 10, 

στήσας: ἤιδύ 801., 8η6 50 {γ8Π8.; 

866 [Π6 νοῦδ. 
95 μέσης: ἴον ὕΠ6 Ροβι ΟΠ, 566. Οἢ 

μέσου. 1. 41. 

96 προβαλέσθαι τὰ ὅπλα, 0 αὐ- 

νατοο αὐν5 (1 ΤΘΔΘΙΠΘΒΒ ἴῸΓ ἃ 

ΟΠ 8166). 
97 ὅλην; ἴον {πΠ6 ρΡοβὶύ., 5606 (ἃ. 979; 

Η. ὅτϑο; Β. 455. 
οἱ δέ, απεἰ ἐ]ιοη. 

ὃ δέ 1.12; 

98 ἐσάλπιγξε: 50-Ο}]}ὁ06 ᾿ΠΡΘΙΒ. 

νΌ5. Το }} σοηζαϊη {Ποῖτ ονν πη Β8- 

566. {89 ποΐϑθ οἡ 

Ἰθοῖβ, ῃθῦθ ὁ σαλπικτής, Ὑ ΠΙΘΉ 15 

ΘΧΡΓΙΘΟΒΒΘα ψῦῃ Π6 νὉ. σημαίνω, 

ΙΥΡ, 8, 85929 δὰ 832. ὅ8:69 6. 8971, 

4; Ἡ. 6026; Β. 805. 

99 ἐκ. .. τούτου, τροη, ἐΠιῖ8. ἐκ 

οἴϊθῃ ἄθμποίοβ ἱπηπηθαϊαῦΐθ 586- 

αΌΘΠ0θΘ. 

θᾶττον, Γαδίον" απὰα 7αβίογ. ῬῸΓ 

86 ἔογῃν 860 . 851,1; Η. 255 

αι Τά: ἘΞ 184: 

προϊόντων: 58(. θθη. 805., 

ἀδβριῖθ {πὸ ζο]ονίηρ δῦ. ΕῸΓ 

{πὸ οὐμττἰοα 5α0].. Ε66 αα. 1568,ῆπ6 

Ρυϊπῦ; Η. 9124; Β. 657,1, ποίθ 1. 

100 ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ΟΥ ἐϊιοῖγ' Οττι 

αὐοοογα. Α Ριθρ. νι 86 πρυΐ. 

οὗ δὴ 86]. οἴϊζθη βίδπαβ ἔοσ 8ῃ 

δᾶν.; 67. ἐκ τοῦ αὐτομάτου, ο. 3. Θ2. 

δρόμος ἐγένετο :; 566 ΟἿ ἐποιεῖτο τὴν 

συλλογήν, Ο. 1. 24. 

101 τὰς σκηνάς, ἐμ δαηρ, ΜΈΏΘΙΘ 

το 6 πού οϊν {Π6 απδεύθυβ οὗ [Π6 

ατοοκβθ πα 6 Ὀδυθδ 88, 

([ῃ686 σϑύθ, μονθνυθυ, βθραῦϑίθ), 

Ρυΐ {Π6 τπᾶνκοί, ἀγορά, οὗ [Π6 

ΒαῦΟΥΒ 85 Μ6]]1. ΒῸΓ {86 ἰδϑῖ, 

Β66 {Π6 Τηίτοα.,, 8. 28, 

τῶν δὲ βαρβάρων: Βιθ)]θοῖ. ρσθη., 

σ. 1094, 2; Η. 1290; Β. 849. 

φόβος: ἴοτηηβ οὗ εἰμί, ἤθη ἰὖ 15 ἃ 

Τ0 16 ΘΟΡ Ϊδ8, Δ Υ ἃὖ 8 {ἰτη6 ὈΘ 

αὐτῶν, 
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΄-“ ΄ , ε " » » 

Κίλισσα ἔφυγεν ἐπὶ τῆς ἁρμαμάξης καὶ οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς κατα- 
, 

λιπόντες τὰ ὦνια ἔφυγον. 

σκηνὰς ἦλθον. 

τὴν τάξιν τοῦ στρατεύματος ἐθαύμασε. 

οἱ δὲ “Ἕλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς 

ἡ δὲ Κίλισσα ἰδοῦσα τὴν λαμπρότητα καὶ 

Κῦρος δὲ ἥσθη τόν ἐκ 

τῶν ᾿ Ελλήνων εἰς τοὺς βαρβάρους φόβον ἰδών. 
» “-“ 5 ,΄ Ὰ “" , Μ ᾽ 

Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας εἴκοσιν εἰς 

Ἰκόνιον, τῆς Φρυγίας πόλιν ἐσχάτην. 

ἡμέρας. 

παρασάγγας τριάκοντα. 

σαι τοῖς “Ελλησιν ὡς πολεμίαν οὖσαν. 

ἐνταῦθα ἔμεινε τρεῖς 

ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθμοὺς πέντε 
͵ὔ ΝΥ » μὶ Τὰ 

ταυτὴν Τὴν χώραν ἐπέτρεψε διαρπά- 

ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν 

Κώλισσαν εἰς τὴν Κιλικίαν ἀποπέμπει τὴν ταχίστην ὁδόν": καὶ 
, » ᾽ν ’ “Ὁ ’ 3 Ν » ΄ 

συνέπεμψεν αὐτῇ στρατιώτας οὺς ΝΜ ἕνων εἶχε καὶ αὐτόν. Κῦρος 

δὲ μετὰ τῶν ἄλλων ἐξελαύνει διὰ Καππαδοκίας σταθμοὺς τέτ- 

οἴηϊ6α, θα ΒΟΉ ΟἸΠἸΒΒΙΟΠΒ 816 

ΘΟΙΠΙΠΟΠ ΟἿΪΥ ἢ πὸ {τὰ ρΡϑτ- 

Β0η 8Π6 816 Γ8ΓΘ 1ῃ ΟἴΘῚ Τηοοῦ 5 

[88 {Π6 1πΠ61]6. 

102 οἱ ἐκ τῆς ἀγορᾶς: 566. Οἢ τῶν 
παρὰ βασιλέως, ο. 1. 18, 

καταλιπόντες, ααπαϊοτῖηρ, τοῦ 

5ΠΏΡΙΥ ἰοαυΐηρ ; [ἴΠ6 ῬΓΘΡ. 15 ἴῃ- 

ἰθηβῖνθ. 

108 ἔφυγον : [Π6 τορϑίϊτοη οὗ {86 

γὈ. 8465 ἰο {Π6 οἤεοί. 

ἐπὶ τὰς σκηνάς, {0 ἐΠιοῖγ' ἐδγιέβ; τιοῦ, 

85 ἃ ονθ, ο ἐπ δαηιρ. 

105 τάξιν : Ἔν Θἢ 1ἢ {Π6]γ σμδτρο {Π6 

Οτοϑῖτβ παα ηοῦ ὈγοΘ ἢ ΤΏ ΚΒ. 

ἐθαύμασε, ττα5 5οΐκοα τολέ!, ἀροναιον. 

Οὔβοενθ {ῃ6 ἴ6η56, 8π6α 566 {Π6 

ποΐθ οῇ ἠγάσθη, ο. 1. 45. ὅὅο, ἴοο, 

ἥσθη, ὈΘΙοΟν. 

τὸν . .. φόβον: 41] μὰ ἰ[ἰηΐζοι- 

γΘη65 Ὀούμψθθη {86 δι. δηα {Π6 

ΠΟΊΊΏ ΒΘΙΥΘΒ 85 8η δίίγ. οἵ {Π8 

ΠΟῈἢ : 86 ὕθυσου 116 Ὰ}}Υ ρτο- 

οΘΘα5 ἤγοηιν ἴμ6 ατσθοῖκβ ἑπέο [Π 6 
μοαγίβ οὗ [ῃ8 Ὀδι ΔΓ 885. 

108 Ἰκόνιον: δηλ} 18 1 ἔγουη {5 
ΒοοΙ οὗ Αοΐβ, 6. σ. Χ111:51. 

ἐσχάτην: ο΄. 1. 8η6 8606. {ῃ8 

Τ]8}. 

110 διαρπάσαι : ἱπῆπ. οὗ Ρᾳτροκο, α. 

1552; Η. 951; Β. 592. Ογεὰβ 88 

ΠΟΥ͂ ἰοῦ Πὶσ οσσ ῥτονίποθ, 8Ππ8, 

ἔασίΠουηοσθ, ὅθ ΤΩ ΟΒΟΠΙ 85 

ΘΟ ΓΘ τ 6 ]]]1οὰ85 (111, 2, 8. 25). 

111 ὡς: ΜΙ] οὖσαν; 

ἀποκτενῶν, Ο. 1. 12. 

112 τὴν . .. ὁδόν, δμ ἐπα «πογίοςς 

γα; 8. 50-68}1664 αν. 86ο., 6 ΓΘ 

ῬΙ ΔΙ ΠΥ ἃ ἀθνθιοριηθηΐ ἔγου [6 

1ΠΠΘΥ ΟὈ]. (οορσηδῦθ 866.). 

118 καὶ αὐτόν, απ ἃ (ΠΟ. )}υἱηι5 61. 

ΓΠΙΒ ἸΏ ΠΟΘΈΌΥΓΘ, ὉῪ ΜΙ ἃ 

ΘΟΠΒΙ ΘΙ8 16. ἔογοθ (Μϑποὴ ἢδα 

1.500 τηθῃ, 1]. 34 ἢ.) χὰβ ἀπϑχρϑοῖ- 

ΘΟ] βοηῦ ἱπίο ΟἿ οἶα, τηϑαθ 

ΠΥ ΘΙ ΘΒΙΒ᾽ ῬΓΘΡΘΓδΙΟηΒ ἴου α6- 

ἔβηβθ ἔμ.116 (ἀββ ασηϊηρ {μα {ΠῈὉ 

ΘΙΘ. ΒΘΙΙΟΌΒΙν τηθδη); 566, 6- 

ἸΙονγ, 821, θηα. Οὐγὰβ Βἰπηβθ] , 

ΙΓ {Π6 Τηδ1η ΔΓΠΊΥ, Τη8646 ἃ 

να 6 ἀθίουγ; 566 [Π6 τηᾶρ. ΤῊΪΒ 

Βῃογῦ τόδ ψῶ8, ῬΙΘΒΌΤΏΘΌΪΥ, 

ἰχραββαθ]ΪθΘ ἴοῦ [896 Ὀᾶσραρθ 

ὑγ8 1. 

66, 

566 ΟἿ ὡς 

105 

110 
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" , ᾽ 

ταρας παρασάγγας εἴκοσι καὶ πέντε πρὸς Δάνα, πόλιν οἰκου- 

μένην μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς" 

ἐν ᾧ Κῦρος ἀπέκτεινεν ἄνδρα Πέρσην Μεγαφέρνην, φοινικιστὴν 

βασίλειον, καὶ ἕτερόν τινα τῶν ὑπάρχων δυνάστην, αἰτιασάμε- 
᾿] ΄ Ψ “Ὁ νος ἐπιβουλεύειν αὐτῷ. 

“- “-“ ᾽ Ν 

᾿Εντεῦθεν ἐπειρῶντο εἰσβάλλειν εἰς τὴν Κιλικίαν" ἡ δὲ εἰσ- 
ΩΓ » ων , ᾽ » 

βολὴ ἣν ὁδὸς ἁμαξιτὸς ὀρθία ἰσχυρῶς καὶ ἀμήχανος εἰσελθεῖν 
΄΄ »Μ ᾿Ὶ ΄ 5 ΄ Ὶ ᾿ ’ὔ 3 στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δὲ καὶ Συέννεσις εἶναι 

ἴον ᾽ ΄ Ν 

ἐπὶ τῶν ἄκρων φυλάττων τὴν εἰσβολήν- διὸ ἔμειναν ἡμέραν ἐν 
[πε ͵ [: ἈΝ δ ͵ 4 Υ ’ “ . 

τῷ πεδίῳ. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἧκεν ἄγγελος λέγων ὅτι λελοιπὼς 

115 Δάνα: 566 Π9 128}. 

117 ἐν ᾧ: γγὸ βΒῃου]Ἱᾶ μᾶνθ θοχρϑοίθα 
ἐν αἷς; ο7. ΘΙ ἢ, Τὰ {Π|15 ΡΏΓ8856 

Δα ἴῃ {Π6 βίην ἀφ᾽ οὗ, ἴηι 

(111, 2, 8.14), [ῃθ Ῥγορϑὺ ἔοσγιη οὗ 

χρόνος 6. ΟΥ̓Δ. ΒΌΡΡΙΘα (ἐν 

τούτῳ τῷ χρόνῳ 15 8ἃ ΟΘΟΙΏΙΠΟΠ 

ῬὮγαβ6); θαΐ [Π6 16]. 15. σουίϑι ἢν 

ποαῦ. ἰη εἰς ὅ, τη τ]. 
φοινικιστὴν βασίλειον, οἰ [Π 61, 1τ0667- 

6" ΟΓ ἐπα γομαὶ φινρίθ, ΟΥ, ἃ5 

ἃ {1{160, ἀψογ" ΟἹ ἐμ ριινρῖο, ᾿πα1]- 

οαςηρ Οη6 5οῦ ἴῃ ομᾶγρθ οὗ [Π6 

ΠΒΒ ΘΥΪΘ5 ([Π6 ΡατΡ]Θ ἄγ νγὰἃβ οΟὉ- 

[4] η6α ἔγουη ἃ 586}1-5})} οὐ [86 

ανθ- Που 5685 οὗ {ΠῸ Κίηρ. 

118 ἕτερον .. . δυνάστην, αὐνοίΠογ 

μιαη, ΟΓ ταις απιοηρ ᾿υΐδ βιιὺ- 

οὐαϊηαΐο8. 
119 ἐπιβουλεύειν, οΓ ρίοἰέϊης ; ἰπῆη. 

ἴῃ ἱπαϊγ. αἴβο., ἃ5 αἰτιασάμενος ἴτη- 

ΡΙΪ65 βαυὶηρ'. αὐτούς ἐΘ8 1] Ὺ ΒῸΡ- 

Ρ]Ϊ65 1{56]1: 8δηα, ἴῃ σθηθγαὶ, νυ παῦ 

ΒΌΡΡΙ6Β 1561} τᾶν 6 οπαϊζίρα. 

190 ἐπειρῶντο: αἀυτγαύϊνο ἴθηβθ οἵ 

ΘΠ σί. 

εἰσβάλλειν : ̓ ηΐγᾶη85., ἃ8 ἐμβάλλει, 

8 ΌΟΨΘ, ]. 45. 

ἣ δὲ εἰσβολή: ἃ ΠΔΓΓΟΥ͂ Ρ885 Ὀ6- 

ἰνθθὴ οὔ ποσὰ ηΐδὶηβ (7,000 ἴο 

8.000 ἔθος ἴῃ θἱθνδίϊοη) οἵ [86 

Ταῦσγιιβ Τϑηρθ, 50 σομῃρ]θίθὶν 

ΘΟΙΠΔ Πα ηρ [Π6 ΔΡΡΓΌΔΟΙ ἴο 

Αρβῖα Μίποῦ (ΟἸΠ1οῖ8) ἔγοτη [{Π6 

5. Εν {Πδ} 10 ψἃ5 681166. Κιλικίας 
πύλαι. 

191 ἁμαξιτός: [Π6 ΔΙΊΏΥ Μ)δ85, οὗ 

ΘΟῦΓΒΘ, ΘΟσουηρϑηϊθα ὈΥ 8η θχ- 

ἰθηβῖνθ Ὀᾶασσαρθ ἔγϑῖη; 566 [ῃ9 

Τηύγοα., 8 28. 

ἰσχυρῶς : οἴΐζοηῃ π8θα ἴο ᾿ἰηςοηβὶν 

[ῃ6 τηϑϑηϊηρ οὗ δη δα]. Νοίθ 

{παῖ Ὦθτθ 15 ροβροπριηθηῦ ρῖνεβ 

8η δα αρα [Ὀτοθ, 
ἀμήχανος εἰσελθεῖν στρατεύματι, εἰἐ- 

οι 70» ατἷὐὸ αὐ ἕο φϑηΐον. 

ΤΏ 84]. σόονθύὴβ ὑῃθ ἀδΐ. δπᾶ 

1Π6 ᾿ηῆη. 85 ψγ8]], Ε. 1165; 1526; 

ἯΙ. Το 7; 908; Β΄. 518; 08}: 
199 εἴ τις ἐκώλνεν, ἐγ απὐψόοπο ἐγίοα 

ἰο ργευοηΐ ἐΐ. ΒῸΓ {Π6 ἴθηβθ, 566 

α. 1955: Η. 8852; Β. 521. 
ἐλέγετο : ἀρᾷὶη 6 Ῥθυβοῦδ] 6Θοη- 

Βύγαοοη; Ε66 Οἡ λέγεται... 

ἐκδεῖραι, 1. 41. 

εἶναι... φυλάττων: ποῦ ἃ 1ΤΠ6 70 

Θαπϊναὶθηΐ οὗ φυλάττειν; εἶναι 18 

ἃ [Ὁ}}}] νΌ. ; Ῥγορίθδβῖνθ νΌ. ἔου ΒΒ 

ΔΙΘ ΓΟΙα νον τᾶ ἴῃ Οτθοῖὶς. 

ΘΥΘΏΠΘΒῚΒ ΤΉ Δ ΪΚ6Β5 αὖ ᾿θαβῦ ἃ 5ΠΟΥΥ 

οἵ τϑββίδῃοθ. 

194 τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ: ἡμέρᾳ 15 ΓΟ] Γ- 

21 
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" , { Ἀ Ἷ , 

εἴη Συέννεσις τὰ ἄκρα, ἐπεὶ ἤσθετο ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα 
"Μ .] 74 Δ ΕΣ ““ "ἃ δ Ν “ 7 » ἤδη ἐν Κιλικία ἣν εἴσω τῶν ὀρέων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε 

Ν , Ν 

περιπλεούσας ἀπ᾽ ᾿Ιωνίας εἰς Κιλικίαν 'Γαμὼν ἔχοντα τὰς Λα- 
ἴω ἴω Ὅν » ᾿] Ν δὶ » κεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. ἸΚῦρος δ᾽ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη 

3 Γν (ἢ , ΄, οὐδενὸς κωλύοντος, καὶ εἶδε τὰς σκηνὰς οὗ οἱ Κίλικες ἐφύλαττον. 
- ’ Ν » 2 ἤ 

ἐντεῦθεν δὲ κατέβαινεν εἰς πεδίον μέγα καὶ καλόν, ἐπίρρυτον, 
-“ ΄ Ν ΄ Ἁ Ν Ν καὶ δένδρων παντοδαπῶν σύμπλεων καὶ ἀμπέλων: πολὺ δὲ καὶ 

Ιγ οτηϊ θα ἴῃ {Πὶ5 ρῆταβθ. ΕῸΓΣ 

[860 6856, Β6006 ἃ. 1192: Η. 182: 

Β. 885. 

ἧκεν... λέγων : [Π6 ΤΘιηδὶ ΠΩ͂ΘΓ οὗ 

{Π6 βρούξίΐοῃ 15 ἰη 1παᾶ]γ. αἴδβο. [θυ 

[818 ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ ἴθηβθ. 

λελοιπὼς εἴη: αἰγοοΐ λέλοιπε. ΤΠῸΓ 

{Π6 ορΐύ., 8006 ΟἿ ἐπιβουλεύοι, ο. 

1. 11; ον Π6 ἴογι, 566 α. 138; 

ἘΠῚ ΟΝ: Β. 291. 1 
195 ἤσθετο: ρᾶϑὺ ἱπαϊοαίνθβ, ἴῃ 

ΒΕ οταϊηδύθ οἰδιῖιβθβ, Γουη δίῃ, ἃ5 ἃ 

ΤᾺ]6, ἈΠΟ δηρθα; Βο, Ὀθ]ονν, ἤκουε; 

Β66 6. 1499: 1489; Ἡ. θ2δρεο; Β. 

Θ6Τῦ,1 δηα 8. Οὔβοῦνθ ὑμαύ [Π9 

ΟἸΌΞδ, ὅτε - -- 15 

αποίρα «ἴον. ἤσθετο, Μ ΠΪΟΉ ἰδ 

1561} ἴῃ ἱπα]ν. αἰδο. "ΙΒ θη- 

[8115 πὸ αἰ ΒΊοα]ῖν. 

126 κἀὶ ὅτι. .. ἤκονε: {Π|5 ΟἸαι156 

15 ῬΆ.81161] ψ τ ἐπεὶ ἤσθετο, πα 

Θσῖνοσ 8 πούῦμου τΘϑεο ἴον {ῃ6 

ΘΟΌΊΟΩ οὗ ὥΟνθμΠΘΘὶΒ ἴῃ ἃΡ8η- 

αἀοπίηρ 6 Ρ888. ΝΥ Παΐῦ ἔο]]ον5 

ἰἴ5. απούρα αἴΐον ἤκουε, {π6 ρυϊη- 

ΟΙΡ8] νΌ. Ὀθίηρ ἔχοντα, ἀδΘβρὶίθ 

{86 ἰηνοϊνθα οτγαθυ (αἰτεῖ, Ταμὼς 

ἔχει). ΤΎΔΗΒ. : δοοαλι56 6 ποαγα 

ἐπαὶ Ταηιοβ τῦὰ8 ἔπ, οπαγοο οΓ 

ἐγ) 6.65 δοϊοηίη ἰοὸ {16 1 αοο- 

ααοηιογΐατ85 απο ἐο ΟὙΤῖι5 Ἰυΐην- 

8601 τὐθυΐο, τσονα βαϊηρ αγοιια 

7 ἘΓοὴν ]ουΐα ἐο ΟἸΠοῖα. ΒῸΣ {Π6 

Ῥδγίϊο. ἴῃ ᾿ηα]ν. αἴ56., αὔξον ἤκουε, 

ΕἸΠΕ τ 1698: ΗΙ 082: 8. 0661. 

-" ᾽ 

τῶν ὀρέων, 

τριήρεις ᾽ἰ5Β Ὀτουρῃῦ ἴο ὑπ ποδᾶ 

οὗ {Π6 ΟἸθαθθ ἔοσ ΘΙ ΡΠ 8515: [ῃ6 

ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΙ Οὗ ΒΕ]Ρ5. Θη816α Ον- 

ταβ ὕο αἸΙΒΟΙ ΔΙ ἔγοορβ 8π6 

αἰΐδοῖς {[Π6 ορροβίπρ' ἕἴοτοθ Ῥοίῃ 

ἴῃ ἔσοηὖῦ 8 η4 ἴῃ {Π6 ΓΘ8Γ. 

1927) τὰς Λακ... καὶ αὐτοῦ Κύρου: 

ἔου {Πῃ6 ογθι,, 566 Οἢ τῇ κατ᾽ ἀντι- 

πέρας, 6.1.44. ἘῸΣ Ογτγτιιθ᾽ το ]8- 

[ἰοπθ ἢ {Π6 Τιαορα ΟἾΔ 5, 

566 {89 Τηίτοα., 8 26. 

108. δ᾽ οὖν: Ὁ. ΝΠ 8π| πὸ 
ποίθ. 

129 οὐδενὸς κωλύοντος, τὐὐέ Ποτέ ὁ}- 
γφοϑίζίου. ὥθθ {π6 ηοῦΐθ οὴ ἐπι- 

βουλεύοντος Τισσαφέρνους, ο. 1. 20 Ε. 

τὰς σκηνάς; ε΄. 1. 101, δηα {Π6 

ποῖθ. 

οὗ, 10].676. 

ἐφύλαττον, ἤαα δδοη, μοορίης σιανγα. 

Τὴ ατθοὶς {Π6 ρ]ρῆ. 85 πὸ νϑὺῪ 

νγαθ τϑηρο; ΠΘΙΘ ἃ ἀαγαίϊνθ 
ἴθηβθ ψγὰβ ψϑηΐθα; οὔ. ἦσαν, 

ἜΠΙΝ ὩΝ, 

180 κατέβαινεν: ον αἸἴδτοπ ἴῃ 

ἴοτοθ ἔσο {Π6 8ου. ἀνέβη, αθογοὃ 

181 δένδρων. . . ἀμπέλων: σ6ΠΒ. 

ΜΙ 8η 86]. οὗ ἔπ] Π655: Β66 οἢ 

θηρίων, 1. 89, σύμπλεων {561} 15 

ηοῦ ρσθη., θαὺ 806. βίηρ., α. 805; 

οθ δ; ἘΠῚ 227: Β.119. οἵ. 92. 

πολύ: ἀρυθοίηρ ΟἿΪΥ νι {πῃ 

ηἡθᾶιθδῦ ποπη, Ρυΐᾧ ἴο 6 ἔβικθῃ, 

4150, ψνιῦ ἢ {μ6 οὔμουβ, α. 9293; 

ἘΠ᾿ 0208; ἘΞ: 491. 

- ἰὼ οι 

190 
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σήσαμον καὶ μελίνην καὶ κέγχρον καὶ πυροὺς καὶ κριθὰς φέρει. 
᾿" " ΓΙ - Ε Ν ὍΔ, - ᾿Ν ΄ ᾽ , 
ρος δ᾽ αὐτὸ περιεῖχεν ὀχυρὸν καὶ ὑψηλὸν πάντῃ ἐκ θαλάττης 

εἰς θάλατταν. καταβὰς δὲ διὰ τούτου τοῦ πεδίου ἤλασε σταθ- 

1365 μοὺς τέτταρας παρασάγγας πέντε καὶ εἴκοσιν εἰς Ταρσούς, τῆς 

Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα, οὗ ἦν τὰ Συεννέσιος 

βασίλεια τοῦ Κιλίκων βασιλέως: διὰ μέσου δὲ τῆς πόλεως ῥεῖ 

ποταμὸς Κύδνος ὄνομα, εὗρος δύο πλέθρων. 
2 , ς 5 ΄“ ἈἉ 

ἐξέλιπον οἱ ἐνοικοῦντες μετὰ 

140 τὰ ὄρη πλὴν οἱ τὰ καπηλεῖα 

΄ Ά, , 
ταύτην τὴν πολιν 

υεννέσιος εἰς χωρίον ὀχυρὸν ἐπὶ 
" »" ᾿ . - ν" 
εχόντες" εμειναᾶν δὲ και οι πάρα 

τὴν θάλλατταν οἰκοῦντες ἐν Σόλοις καὶ ἐν ᾿Ισσοῖς. 

᾿Επύαξα δὲ ἡ Συεννέσιος γυνὴ προτέρα Κύρου πέντε ἡμέ- 

ραις εἰς Ταρσοὺς ἀφίκετο: ἐν δὲ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ὀρῶν τῇ εἰς τὸ 

189 φέρει : ρΡτ65. οὗ Ἰαβίϊηρσ ἰσατῃ ; 

ΟΓ. ἀθροίζονται, οὗ ἨΔ ΌϊΓ 8] δοί!οη, 

ὈΣΠΙΕ, 

πυροὺς καὶ κριθάς: Ὀοΐ νγοΓ δ. Δ1Θ 

ΤΟΡΌΪΔΕΙΥ τιθθα πὶ [{Π6 Ρ]. 

1338 αὐτό: 1.6. τὸ πεδίον. 

ἐκ θαλάττης εἰς θάλατταν: 566 {Π9 

Π18Ρ. 
134 ἤλασε: Χροη. ΡΓΟΙοσβ ὕΠ6 σοτη- 

Ρομπηά, ἐξελαύνω, 85 ἃ Γ]6. 

135 Ταρσούς : ΓΔΙη 18 Γ 85 ὑπ ὈΙγΓ(ἢ- 

Ρίδοθ οὗ 5ί. Ῥαὰ]. Αποϊοῃηΐ 

οἰτ165. οἴζθη 86 ΡῬ]0γ81 Π8ΠΠ6Β 

(Αθῆναι, Σάρδεις, ἃΠ6, Ὀδ]ονν, Σόλοι 

δη ἃ ᾿Ισσοί), Ἀπῦ, ἴῃ {Π|18 Ο8856. 

{Π6 βίησ., Ταρσός, ἰΒ 4ἰ5δο ἕουπᾶ. 

ῬΙΌΓΤ Δ] Π8 Π16Β τ Ὁ θ6 ἀπθ ἴο {6 

ὌΡΡΘΙ 8ηα Ἰονοσ οἷζυ ; οἷ. [89 

ποῖθ οὔ ἀκροπόλεις, ]. 9. 

137 μέσου : τι566 85 ἃ ποὰη ((ἃ. 932,1; 
Η. 6210; Β. 424) ψ ἢ τῆς πόλεως 

ἀθρθηαϊηρ οἡ ἰὖ, 85 ἃ Ραγύϊ. ρθη. 

(σθη. οὗ {86 τ 016) (α. 1088; Η. 

1296 ; Β. 354, 855, Ἰαβῦ Θχδιῃρ]θ). 

188 ὄνομα... εὗρος : 8608. Οὗ Βρθο]- 

Ποαύϊοῃ ((.. 1058; Η. 118; Β. 337). 

εὖρος δύο πλέθρων :; 5666 {86 ποΐθ Οἡ 

δύο πλέθρα, 1]. 30 ἔ. δύο 16. ἔγθ- 

ἀαΘη ΠΥ ὑσθαῖθα ἃ5 Πα ΘΟ] 1] 8006, 

139 ἐξέλιπον εἰς, πα αδαπαοπεα 

(απ Π6α} 10. ΘΟ ἀθ ηβθα Ρῆτγαβα; 

Ε΄. εἰσιν ἐκ, 1. 42. 

οἱ ἐνοικοῦντες, {π6 ἐπ Ππαθδίξαγι 8. Α 

Ρᾶγίϊο. ψιὺῃ {πμ6 γί. 18 οὔΐοῃ 

Θαπϊναϊοπῦ ἰο ἃ ποὰῃ, ἃ. 1500; 

Η 966: ΒΙ δου, - 
140 πλήν: ΠΕΘΙΘ ἃ ΟΘΟΠ]ΌΠΟ. 

ἐξέλιπον 5. ΠΘτοίογθ, ο Ὀ6 πηᾶρθτ- 

βίουα. Α5. ἃ Ρ͵ΘΡ. πλήν σΟΥΘΙΠΒ 

6 56η. (566 α. 1. 20) ΑΙ ΓΠοῸΡ ἢ 

ὑμοσθ {86 ρϑῃ. (δη θοθαθηΐ ἴο ἃ 

Τ6].} 15. οαγὶτίθα. 

οἱ τὰ καπηλεῖα ἔχοντες : [ἢ 656 ΤΠ 6 

θῖΘ π]]ηρ ἴο ἴα!τθ σΠ8ΠΟΘΒ, 

Βορίηρ ἴου τι 5] Π6Ε8. 

παρὰ τὴν θάλατταν ; ἴοτ {Π6 806. ο΄. 

ὑπὲρ Ἑλλήσποντον, Ο. 1. 48... ΕἾπα 

5011 8πα 1551] οὴ {86 τηᾶρ. 

140 προτέρα. ... ἡμέραις, τ ααἢ}8 

δοῇοῦγο Ομγῖι5. ἘῸΣ {Π6 Δα]. 

ΠΏ ΘΥΘ Βπρ. τι565 {ῃ6 δᾶν., 566 

α. 926: Ἡ. 619: Β. 425: ἴον [86 
σ6η. Κύρου (ἃ. 1153; Η. 155; Β. 

8053; δηα ἴον {Π6 ακαἴ., ἡμέραις, (ἃ. 

1184: ἘΠῚ 1515 5888. 
1438 τῇ ὑπερβολῇ... .. τῇ εἰς τὸ πεδίον: 

{Π6 ἕογῃδ] αὐτὶ. Ροβι το ; 566 

ὁἢ τῇ κατ᾽ ἀντιπέρας, ο. 1.43. ἘὸΣ 

" 
οὐκ 

“ 

φε, 

28. 

24 
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ΟΝ . Οἰαρ. ὕὖΓ 21 

Ὁ“ ΄ , ὙὙΝ ΄ ΄ » ΄, τ Χ 

πεδίον δύο λόχοι τοῦ Μένωνος στρατεύματος ἀπώλοντο: οἵ μὲν 
“- Ν “- τ Ν 

ἔφασαν ἁρπάζοντάς τι κατακοπῆναι ὑπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ 

ὑπολειφθέντας καὶ οὐ δυναμένους εὑρεῖν τὸ ἄλλο στράτευμα 

οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα πλανωμένους ἀπολέσθαι: ἦσαν δ᾽ οὖν 
Ὁ - »"“ «ς ͵ ᾿ - ΄ 

οὗτοι ἑκατὸν ὁπλῖται. οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπεὶ ἧκον, τήν τε πόλιν 
Ἁ δὴ , Ἂν; Χ γ7- ον “ 

τοὺς Ταρσοὺς διήρπασαν, διὰ τὸν ὄλεθρον τῶν συστρατιωτῶν 

ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ βασίλεια τὰ ἐν αὐτῇ. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ 
, ᾿Ν Ε] ͵7ὔ ) Ν ΄ , Ν τ 

εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν, μετεπέμπετο τὸν Συέννεσιν πρὸ 
« ἊΨ ἃ “ ΕΣ , ἠὃ ͵ ξ «ς “ ᾽ 

εαυτον" 0 ὃ οὔτε προόοτερον ουόθενι πω κρείττονι εαὐὕτου εἰς 

[Π6 188 οὗ ἃ ΡΓΘΡ. νι 18. οᾶ56 

ἃ5 8η δὐύγι., 566 ΟἹ πρὸς ἑαυτόν, 

οι. 1.38: 

144 οἱ μὲν... οἵ δέ: 566 Οἡ τοὺς μὲν 

. τοὺς δέ, ο. 1. 31. Νὸ οοηηθο- 

{ἰνθ 15. Πθϑαρα, 88 Ππ οἰδιβθ 6χ- 

Ῥ]δῖη5 {Π6 ρυθοθαϊηρ' Οη6:; 866 Οἢ 

Κλέαρχος, ο. 1. 44. 

145 ἁρπάζοντάς κατακοπῆναι, 

ἐπαΐ, κολυῖϊο οησαρσεα ἐν 5οΉϊ6 αοὲ 

οΥ ριπάον, ἐπε πααὰὶ θοον οὐ ἐο 

Ῥίοο68. τι ἴθ ὕΠ6 ᾿πηθὺ  ΟὈ]. οὗ 
ἁρπάζοντας; 566 Οἢ τὰ αὐτὰ ταῦτα, 

9.1. 80. αὐτούς, 5110]. οὗ κατακοπῆ- 

ναι, ΒΌΡΡΙ6Β {β6 1; 866 οἡ 1]. 119, 

οἵ δέ: 86. ἔφασαν αὐτούς. 

146 καὶ οὐ, απα τιοΐ, ἴο]] ον ηρ ἃ 

ῬΟΒΊΖΙνΘ οἰδαβο, μαὖ, ϑίονν, οὐδέ, 

οοηὐηυϊηρ 6 πορ. οὐδέ, ΏΘη 

Πποῦθ 1. 20 ριβθοθαϊηρ Π6ρ6., 

τη 685 ποΐ οτὐοη. 

τὸ ἄλλο στράτευμα, ἐΐ6 γο5έ Οὗ ἐΐι6 

αΥ̓ Ἤν : 566 [Ππ6 νοοδϑ. 80, "ϑίον, 

οἱ ἄλλοι, ἐδ γοϑβί, ἱ. 6. οὗ ΜΙ ΘΠ ΟΠ 5 

ἔοΓοθ. 

147 εἶτα, ἐπογν, τοβϑατηϊηρ {ῃ 6 Ρδτ- 

{165.; ΟΓ. οὕτω, τοΘΒατα]ηρ᾽ ὡς, 1. 80. 

δ᾽ οὖν : οἡ΄. 1. 13, 8πηα {Π6 ποίϑ. 

148 ἑκατόν: ΟΥΑΙ Π8Τ1Υ ἃ 5 ΠΡ16 λόχος 
Πππη ὈΘΓΘα 100 τπθὴ (ΤΥ, 8, 8 15). 

οἱ δ᾽ ἄλλοι : ΘΙΠΡΠ 5 Ζθα Ὀγ Ρεοίηρ 

ῬΙβοθα Ρϑΐου ἐπεί; βο Κῦρος, ]. 150. 

πόλιν... ἸΤαρσούς : ΔΡΟΒΙΓΠΟΏ. 

τι 

151 μετεπέμπετο: ποΐθ {Π6 απταίϊνγθ 

ἴθ η56. ΕῸΓ {Π6 γο]ο6, 5866 οἡ ο. 1. Ὁ. 

Ηρθτθ {ῃ6 ἴογοθ οὗ {ῃ6 συ. ἰβ 

Βίσθησίποπρα Ὀγ {π6 δααϊίίϊοη οὗ 

πρὸς ἑαυτόν. 

1562 ὃ δ᾽... ἤθελε, διιέ πὸ ἀφοϊαγνοα 

ἐπαΐ "6 παοί τιϑῦθγ θο ον ΘΟΉϊ6 

ἠηΐο ἐπα ροιῦθ" ΟΓ αἩμοπο 

ηυϊρ νέον" {Πμαηι Πυϊηιβο  [, αὐτιὰ ποι 

πὸ γϑγιϑοα ἐο ὁοηϊα ἐπ ΐο Οὐ γι8᾽ 

Ῥοιῦοῦ. ὥσθ Π6515 βΒ816] οὐκ ἦλθον, 

γ ΒΙΘῊ 15 τόν ἱπίο {Π6 ἱπῆη. 

ἴοι ἔφη (οἤ. ἐπιβουλεύειν, 1. 119, 

8 πα [Π6 ποῖΐθ). [ῃ βιιο ἢ ΟαΒ65 

{Π6 πθ5., ψγ ο ἢ Ὀθ]οηρδ ῥτορ- 

ΘΥΥ νι [Π6 ΡῬυϊποῖρα] νΌ., 

ἰβ Θχριθεβθα σι {πΠ6 νΌ. οὗ 

Βαγῖηρ (οὐκ ἔφη ἐλθεῖν, ᾿ππίοαα οἵ 

ἔφη οὐκ ἐλθεῖν : οὔ. Τιαῖ. Ἠ60ο). 

ΓΘ πορ. ΠΘΙΘ 15 οὔτε, ποῦ οὐκ, 

Ῥϑοϑβθ ἔφη 'ἴβ. τη84θ ρᾶγ]]6] 

ἢ ἤθελε, ΑἸ ΠοτΡ {Π6 Ρ8ΓΔ8]- 

16] Ίρυὴ (ποὶΐΠ,61}". .. ἢ,ΟΥ) ΒΒοι]α 

ηοῦ 6 κορί ἴῃ ὑγδηβ]ῦϊπρ'. οὐδενί 

15. 866, ποῦ τινί, θΘοδιβ6 1 ἴο]- 

ον ἃ πθρ.; 566 ἃ. 1619; Η. 1080; 

Β.4338, ποτ {Π6 αδέ., 566 α. 1115; 

1117; Ἡ. 1128; Β. 392: δπα οἤ. εἰς 

λόγους σοι ἐλθεῖν, 11,5,ξ.4. ἐθέλω, 

ἢ {Π6 πθρ'., οὔθ τη Θ8 576 {1|86. 

ΤῸΓ {Π6 ὁο856 οὗ ἑαυτοῦ, 566 Κύρου, 

Ἰ. 142, ἀπα {Π6 ποῖθ. ΔῈ Κύρῳ, 

εἰς χεῖρας 15 ἴο ὈΘ ΒΕΡΡΙΙθα. 

145 
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28 πα εὶς 

χεῖρας ἐλθεῖν ἔφη οὔτε τότε Κύρῳ ἱέναι ἤθελε, πρὶν ἡ γυνὴ 
᾽ Ν »Μ Ν ᾿ν, » 

αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβε. 

5. γένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν ἔδωκε Κύρῳ χρήματα πολλὰ 
᾽ Ἀ , “- Ν 53 , “ Δ ,, Ἁ 

εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐκείνῳ δῶρα ἃ νομίζεται παρὰ 

βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσοχάλινον καὶ στρεπτὸν χρυσοῦν 
ἊΝ » Υ ) , “ Ἂ, ἈΝ , Ν καὶ ψέλια καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ στολὴν Ἱ]ερσικήν, καὶ 

τὴν χώραν μηκέτι διαρπάζεσθαι- τὰ δὲ ἡρπασμένα ἀνδράποδα, 

μετὰ δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνε- : 

»Μ ᾿] ΄ ᾽ , 

ἤν που ἐντυγχάνωσιν ἀπολαμβάνειν. 

ΠῚ. 
» “-“ » ς “ 6 Ἂν τὺ ’ ν 

Εὑνταῦθα ἔμεινεν ὁ Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκοσιν" 
“Ὁ ᾽ , » ω 

οἱ γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω: ὑπώπτευον γὰρ 

158 πρίν : 566 6. 1. 58, ἀηα {Π6 ποίθ.. 

ΑἸ] ἔθ ρογἃ] ρα 165. ΒΘ τ ῖθτ- 

τὶ ηρ ἴο ἀβἤμπιίθ ραβϑῦ {ἴπηθ, [δῖκο, 

οὗ οοῦυγβο, ὕπο ᾿πᾶϊο. Πὸσν [86 

ΒΌΡ7)ν., [ἢ πρίν, 566 συμβουλεύ- 

σηται, Ο. 1. 59, )πα {86 ποίϑδ; ἴοῸΓ 

{886 ορί., καταγάγοι, 1]. 12. ΟὈ- 

ΒΟΥνΘ ὑῃμαῦ πρίν, τηνεϊ1, τΘΡ ]ΔΤῚῪ 

ΓΟ] ον 5 ἃ ΠΘΡ. 

154 ἔπεισε. . . ἔλαβε: ἃ τὰ ρῖα ΒΕ 1 

οὗ 5Β}]., σοτατηοη ἴῃ τοῖς. 

155 χρήματα πολλά: οἤ΄. 1. 19. 

150 εἰς : 67. 6- 1. 50. 

Κῦρος δέ: 86. ἔδωκε. 

παρὰ βασιλεῖ, αὐ οοιιγΐέ. 

ὶ ἢ {πὸ ααἰ. οὗ ῬΘΙΒΟΙΒ, ΤΘρτ- 

1Αγ]Ὺ ἀθποίθϑ, μοὗ ΠΘΆΤΠΘΕΒ ΟὨΪΥ, 

Ῥαυῦ ομαγδοίθγιβύϊο Ἰοοδ ν---ἰῃ 6 

ῬΙδοΘ γι ῃθγΘ {Π 6 ῬΘΥΒΟῚ ἴῃ α1|685- 

[ἴοη ῬΓΟΡΘΙΥ 1ἴ56. Οὑτὰβ ΠΘΓΘ 

ὈΒΌΓΡΌΒ ΤΟΥ8] ρτγογορδίϊνοβ; ΒῚ5 

ΟἸΤΓ5 ἃτΘ ΒΌΘἢ 885 {Π6 ᾿εἰπρ' 8]0ῈΘ 

οου]α τἰρητ]ν θοϑίον (Χϑη. Ον7Ὸ- 

γραραΐα, ΝΊ1Ι, 2, 8). 

157 χρυσοῦν : ἴον {πΠΘ 460]., 566. Οἢ 

χαλκᾶ, 1. 93. 

158 στολήν : “γαϊηιοη " Τουτηθα ΠΟ 

Β118}} ἰΐϑιη 1ῃ {Π6 νυϑδ] τη οἵ {Π6 

Οτὶϑαΐδὶ; ο7. 111,1, 819 δὰ 

Φοβῆυα, ΝΙἼΙ: 21. 

159 τὴν χώραν... διαρπάζεσθαι, ἐπα 

γυὶς οοιένῃ σοι τὸ ἰοΉ 61 ὃ6 

παρά, 

»ιαρσοα (διήρπασαν, ἃΌονΘ, 1. 149). 

ΤῊΘ οἸαεθ ΒΌΡΡ] 165 ἃπούπου ΟὈ]. 

ἴο ἔδωκε, ἃ5. ο65 αἷβο {πὸ ἴοϊ- 

Ἰοσίηρ ᾿πηῆη. οἰδιβθ, τὰ δὲ... 

ἀπολαμβάνειν. Ἰοτ {Π6 πθρ΄ μηκέτι, 

566 Οἡ μὴ . .. καταλῦσαι, ο. 1. 58. 

100 ἤν που ἐντυγχάνωσιν, τ ΠΕ 7 6 Ὁ 67" 

ἐϊιο δοιὰ ἤπια ἐπθηι. ΕῊῸτ {Π6 

Β.0]ν.. 67. ἢν δύνηται, ο. 1. 15, πη 

{86 πούΐθ. ΤΠ οσοπαϊίϊοηδὶ τὶ ἢ 

Δ ἰηαοῇ, δᾶν. 15 οὔξζοῃ ἰδηΐᾶ- 

τηοπηΐ ἴο ἃ ΓΟΪ. 

ἀπολαμβάνειν : ἕοτορ οὗ {Π6 ῬἈτϑρ. 
5.66 Οἡ ἀπέπεμπε, α6. 1. 41. 

ΟἬΑΡΤΕΕΝ 1Π| 

1 εἴκοσιν: ἃ Ἰοηρ' 5ἴαν, ἀπ ἴο {Π6 
πη 10. 

2 οὐκ ἔφασαν ἰέναι, εἰδοίαγοα ἐποῃ 

τσοιϊαὰ πο σο. 'ῬΏΘΥ ΒβΒϑ]α, οὐκ 

ἔμεν (εἶμι 15. ἃ Τυϊν Οὐ 13; ΕΝ. 

41|ἃ; Β. 524 ποίθ), Ἀαΐ, ἴῃ {86 

᾿Ἰηῇη. ῬΏΓαΒβθ, {πΠ6 πρὶ 18 δχ- 

ῬΙΘΒΒΘα τ τ {πὸ ν. οὗ βανἱηρ. 566 

ΟἩ οὔτε ἔφη, ο. 2. 152, ΤῺῊΘ ρῥσοη. 

Β.0]. οἵ {Π6 ᾿ἰπῆη., 156. Τρ] ΤΥ 

οὐϊ το θη ᾿ὖ 18 [Π6 βδᾶιηθ 8ἃ8 

{Π6 β10]. οὗ {πθ γῇ. ἀροὴ ψ ΒΟ ἢ 

{π6 Ἰηῆη. ἀθρθπαᾶβ (ἃ. 895, ὥ; Η. 

940; Β. 630); οΥ΄. μισθωθῆναι, Ὀδ]ονν. 

τοῦ πρόσω, ἠογιυαγα!. ἃ ἰοοδὶ σϑηῃ. 

(Ργὺϊ0.); 8606 α. 1138: Η. τθθὰ: 

Β. 358. 



53: τ το ταα ΒοοΙῖ , ΟἸῶρ. 111 29 

“ » Ν ἿΑ ,ὕ 

ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι: μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐπὶ τούτῳ ἔφασαν. 

πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας ἐβιάζετο ἰέναι: οἱ 
΄ ΄ , Ν ν 

δ᾽ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκείνου, ἐπεὶ ἄρξαιν- : 
“7 

2 ΤΟ τροιέναι. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν ἐξέφυγε μὴ καταπε- 

τρωθῆναι, ὕστερον δ᾽ ἐπεὶ ἔγνω ὅτι οὐ δυνήσεται βιάσασθαι, 
“ .ς “ “ 

συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν. καὶ πρῶτον μὲν 

ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς" οἱ δὲ ὁρῶντες ἐθαύμαζον καὶ ἐσι- 

ὦπων. εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. 

ὑπώπτευον : 566 Οἡ ὑπώπτευε, (6. 1. ὃ. 

ἰέναι 15 ὮΘΤΘ ἃ ῬΓΘΒ. 

8 ἤδη, ὃψ ἐϊιῖβ ἐϊηιο. ΓΠΘΥ 66 
ἔα ρᾶδὺ ΒΊΒΙ Ια (Β66. {Π6 Π]8Ρ), 

8 Π4 86 Ὀ6Θη [ΏΤ66 τποηῦῃβ. Οἢ 

{Π6 τηᾶτοῆ. 

μισθωθῆναι: αἸτοοΐ, οὐκ ἐμισθώθημεν. 

Νοῖίβ {Π6 ογᾶδϑι οἵ {πὸ οσαβ. 

ἐπὶ τούτῳ : [07 ἐ]ιῖ5. ογν, ἐΠ8 θαϑ18. 

ἐπί ψιῦῃ {πΠ6 αἰδῇ. 15. σθρι! ]8 1 ἴῃ 

σοηςιδοῦβ. 

4 πρῶτος : 861]., ποΐ 8΄ν.; ΟἸἹοαγ- 

ὁΠετι5 τα 5 ἐπ Πγδέ ἰο. πρῶτον, [Π 6 

ἃν., ψΟὰα ΤΉΘΓΘΙΥῪ οοπίταβί 

ἐβιάζετο ἢ βοιμθ Βα ρβοαπθηΐ 

δοῦ οὔ ΠῚΒ ρᾶγί; 566 6. 926; Η. 

0190, Β.. 425. 

ἐβιάζετο : ἔογ {Π6 ἔοτοθ οὗ {πΠ6 [6 η86, 

67. ἐκώλυεν, ο. 2. 122. ἀηα [Π6 ποίρ. 

ΓΠ5 δοῦ νγὰβ σμπδγδοίθυϊβίϊο οἵ 

ΟἸΘΘτοΠπ5; εθ {Π6 Τηύτοα., 8. 38. 

5 ἔβαλλον: βάλλω τηθᾶπη5 ρείΐ, 

ταῦ Ποὺ {Π8η ἐμ οι; Π 6 τη Ἶ55116 15 

οὔζοπου ἰη {86 αδῦ. (Πη68}5) {Π8Π 

η {Π6 8οο. (αἴτοοῖ 00]... 

ἐπεὶ ἄρξαιντο: (7. ὁπότε βούλοιτο, 

α. 2, 40, αηα {86 ποίθ. 

) μικρόν, δαγο᾽. 8 δα γν. 86ο.: 566 

Οἢ τὸ ἀρχαῖον, ο. 1. 28. 

μή: ἴο 6 οἵηϊ θα ἴῃ ἰγαπβὶ αὐ! ηρ. 

ΕῸΣ 15. ἀβ6 ἢ 8ὴ ᾿πῆη., α6- 

ῬΘΠαΙηρ οἡ 8ἃ νὉ. ψ ΒΟΉ ἰ{561} 

σοηΐδίηβ ἃ πθρ΄. 468, βοο α. 1615; 

Η. 1029: Β. 434. 

καταπετρωθῆναι; ἴον {Π6 ἕοτοο οἵ 

[86 ΡΓΒΡ., (7. κατακοπῆναι, ο. 2. 145. 

ἢ ἔγνω, βαῖῦ, σαηια6 ἐο Κηοι;. ἘῸΓ 

{Π6 ἴἕοτγιη, 566 α. 199; Ἡ. 489, 15: 

Β. 200.. οἵ. 256. 

ὅτι οὐ δυνήσεται, ἐϊιαΐ πα τὐοτια ποῖ 

ὑ6 αὖἰο. ρ΄. ΓΘ αΙΤΘΒ τοσοιία,, 4]- 

ποιρὴ ἴῃ {86 ατερὶ {πὸ αἰτοοῦ 

ΤΌΓΙ 15 τοί  η66 (βᾶνϑ ἴον {Π6 πο- 

ΟΟΒΒΆΓΥ ΟΠ 8ηρΡΘ οὗ ρϑύβοη; αἰτθοῖ, 

οὐ δυνήσομαι). ΒΘ Οἤϑηρε ἴο {Π6 

ορύ.. αὔξοι ἃ Βθοοῃ δ .Ὺ [6 η56 (566 

Οἢ ἐπιβουλεύοι, ο. 1. 11), 15. ΠΘΥΘΡ 

ΟὈΠ σίου 8η6 18 ΙΘῈΒ ΘΟΙΠΠΠΟῊ 

ἴῃ {86 ἔπῦ. [Π8η 1ῃ οὔμδι [6 565. 

8 συνήγαγεν : ἴοΥ {Π6 ἔοττηῃ, 566 α. 
50; ΕΠ. 436: Β΄. 208; 1. 

πρῶτον μὲν... εἶτα δέ: ε7. ο. 2. 89.91. 

9 ἐδάκρυε: {Π6 (το ο κβ, Π|τθ τηοβῦ 

ΒΟ ΠΘΡ ῬΘΟΡΙΘ5, ΨΈΓΘ. ΤΠ ΠΟ 

ΤΟΙ ἔγϑης [Π 8 γγ ἴῃ ϑιποί! οη8] 

ΟΧΡΓΘΒΒΙΟη. ΤΏΘθΘ. 60, Πον- 

ΘΥΘΙ, “ΟΤΟΘΟΟΙ]8 ὑθαιβ." 

πολὺν χρόνον: 566 [Π6 ποΐίθ οἢ 
ἡμέρας, ο. 2. 84. 

ἑστώς : ἃ Ρογΐοθοί (α. δ08: Η. 336; 

ΒΒ. 258). ΒῸΓ 15 ἴογοθ, Β66. Οἢ 

ἐζευγμένη, α. ἃ.51. ΒῸΓ [Π6 δοσρηΐ, 

Ε66. (ὦ ἘΠ ΕΠ αἱ05: 8: 5. ὦ 

ΤΆ ΠΒ., δἐοοα απα τρορέ. [[6 186. 

ὁρῶντες, α8 ἔπομ ἰοομοα; ποῖθ {Π6 

10 ἔλεξε: Βοιηθν μα ΤΟΥ͂Θ [ΟΥΤη Δ] 

{Π8π [Π6 ΘΟΙΏΠΙΠΟΠΘΤΙ ἔλεγε. 

τοιάδε, αδοιιέ α8 ἤοϊίοιῦ5; οὔ. [6 

10 



σι 

50 «ἱπαραιϑ18 

ἼΑνδρες στρατιῶται, μὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς 

παροῦσι πράγμασιν. ἐμοὶ γὰρ ξένος Κῦρος ἐγένετο καί με φεύ- 

γοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε 

δαρεικούς: οὺς ἐγὼ λαβὼν οὐκ εἰς τὸ ἴδιον κατεθέμην ἐμοὶ οὐδὲ 

καθηδυπάθησα, ἀλλ᾽ εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς 

τοὺς Θρᾷκας ἐπολέμησα, καὶ ὑπὲρ τῆς “Ελλάδος ἐτιμωρούμην 

μεθ᾽ ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους 

ἐπειδὴ δὲ Κῦ- 

ρος ἐκάλει, λαβὼν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα εἴ τι δέοιτο ὠφελοίην 

ἀφαιρεῖσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας “λληνας τὴν γῆν. 

ποίθ οἢ ὧδε, Ο. 1. 24. Χρη. 8. 

ποῦ αν ἢθᾶγα {Π6 ΞΡΘΘΟἢ Βίτη- 

561, θὰ Π6. σου]Ἱα Πδᾶγα]ν μᾶγθ 

{4116 ἴο θᾶ νι ῆηδὺ νγ88 βδῖα, 

ΤῊ 1ἰΒ ποί, ὕπθῃ, οὔθ οὗ {ῃ6 

Οᾶ568 ἴῃ ΜΠΊΟΉ, ἴον {[Π6 βαῖκθ οὗ 

ατατηδύϊο οἤοος, {(Π6 δητϊαπο ἢ15- 

τοῦδ 85 Ῥϑυυηϊ 66. Ξ {Π6 ᾿ηΒ6Γ- 

(ἴοὸὴ οὗ δὴ ᾿πηΔΡΊΠΘΥΥ ΒΡΘΘΟΉ. 

566 [86 Τηΐτοα,, 8. 40. 
11 ἄνδρες στρατιῶται, Κίϊοι 50 ἱ- 

αἰἴογ 8. ἄνδρες 15. ΤΟΡ᾿]ΤΙΥ δα θα 

ἴο 560 γοσδίϊνθβ. [ἢ ΘΟΙΠΘΟΥ 

6 Πᾶν θνθῇ ἄνδρες ἔχθυες, 8 ηΠ ἰὴ 

Τιποίΐδη, ἄνδρες θεοί. "6 ἔδυ] 1 Γ 

ῬΏΓαΒΘ ἴῃ [Π6 Βοοκ οἵ Αοὔϑ, 7]6Ὴ 

απα δγοίη ον, 15. ἃ τη βύσ 5] ΤΊ ΟῚ 

οὗ ἄνδρες ἀδελφοί. 

μὴ θαυμάζετε: ἴοτ ρΡγοΟΒΙ ὈΙΓἸΟΠ5. 566 

σα. 1346: Η. 814: Β. 584. 

12 πράγμασιν: αἰ. οὗ οαιιδο: 566 

ΕἸ ΠΒΙΞΕΙ 176: 8: ΒΕ ΙΘΟΙ͂ς 
ξένος : ο΄. ο. 1. 53, 8ηα {π6 ποίϑ. 
ἐγένετο, δεοαηιο, ποῦ 65. 

φεύγοντα: 5666 {πΠ6 Τηίτοα., 8. 38, 

8Δη6 ο. 1.45. Νοῖθ {Π8 θη ρῃ ἃ518 

σίνϑη ἴο {Π15 ννογα Ὀγζ 105 ροβιτἰοη. 

1383 τά τεἄλλα. .. καί, Ποπογοιὶϊ Ἠἢϊ6 

ἔῃ, οἰπον ἐμίησ 8 απαὶ (ἡ, ρανίϊοιι- 

ἴαᾳαγ). ΜΨΘΥΥ σΟΙΠΙΠΟΉΪΥ, ἴοι ἃ 

ἔογη οὗ ἄλλος νυ ἢ τε, καί Ἰηΐτο- 

ἄποθβ βοῖηθ ἔαοΐ βἰ ηρ]θα ουὖ ἴον 

ΒΡΘΟΙΪΔ] τηϑηΐοη. τά... ἄλλα 18, 

οὗ ΘΟΌΤΒΘ, [Π6 ᾿ΠΏΘΤΓ ΟὈ]. 

ἔδωκε : Οἤ΄. ο. 1. 40. 

14 οὐκ εἰς τὸ ἴδιον... ἐμοί, αὶ ποΐ 

5 ΟΥ̓́Θ 100 707) τι} οὐδ, ρου βογαὶ 

ἀ{δ 0, 

οὐδέ, ὯΟΥ, ὙΠΘΠ ἃ πθρ. Ργθοθᾶθρβ; 

ΙΒ Π σΘ ποΐ δύῃ. 

15 καθηδυπάθησα: [Π6 ῬΓΘΡ. ἰπ)- 

ΡΠ165 νναβίβθ. 

ἐδαπάνων : ηοΐίθ {πΠ6 Οἤδηρθ ἴο {86 

αἀυτγαΐῖϊνο ἴθηβθ ἰη ρϑββίῃηρ ἔγοιηῃ 

{186 προσ. ἴο {86 ροβὶ {ἰνθ βίδίο- 

τηθηΐ. ΤῺΘ πϑρ. ἢ85 ἃ βίτοῃηρ 

ῬΓΘέθσθποθ ἴου {Π6 8ΟΥ. 

16 ἐτιμωρούμην : 86. αὐτούς. 

17 ἐξελαύνων, Ποτο ᾿Τ{., 

οεΐ. 

βουλομένους (10 αὐτούς), ὕοοαιι86 

ἔπιον τὐϊ8]ι6α.. 

18 ἀφαιρεῖσθαι. .. γῆν, ἐο γοῦ ἐ]ι6 

αγοοῖβ αισοϊ της ἐπονα ὦ ἐϊιοῖν 

ἰανα. Βὸν {π0 ἴνο 86ο08., 566 

6. 1069:;. Η. 134.; Ἐ.. 8540: ΠῊῚΒ 
γὈ. Τη8Υ 8180 ἴδ κ 8η 800. ἃηα ἃ 

56η. (ΒΘρδιαί!οη), ἃ5 ἰη ΤΥ, 4,12: 

8566. α. 1118: ἯΙ, 1488: Β. 868 

ηοΐθ. 

18 ἵνα τς ἐκείνου, ἦγ) ΟΥ̓́Θ᾽ 

ἐπαΐ, «ον πα παῦο απῷ ποορα οἵ 

ἢ, 1 πο Ποῖ πΐηι, ἄγ, γ᾽ τ}. 

70» {π6 σοοὰ 1 μαὰὶ γοορὶυοα αὐ 

αὐντυΐης 

. ὑπ᾽ 

3 

4 
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᾿ - ΠῚ ΤΣ το , ξ αὐτὸν ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ᾽ ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ ὑμεῖς οὐ βούλεσ- 20 

θε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς προδόντα τῇ Κύρου 
͵, - τ Ν ᾽ ε , τς “ - ᾽ 

φιλίᾳ χρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκεῖνον ψευσάμενον μεθ᾽ ὑμῶν εἶναι. εἰ 
ἈΝ Ν, Ψ- ᾿ς ᾽ 9. ς , ᾿ 5 ς -“ ἈΝ Χ 

μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, αἱρήσομαι δ᾽ οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν 
«ς “-“ Ὁ δ Ἷ ἤς 

ὑμῖν ὅ,τι ἂν δέῃ πείσομαι. καὶ οὔποτε ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς ἐγὼ ἽΕλ- 

ληνας ἀγαγὼν εἰς τοὺς βαρβάρους, προδοὺς τοὺς “ἄλληνας 

6 τὴν τῶν βαρβάρων φιλίαν εἱλόμην, ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑμεῖς ἐμοὶ οὐ θέ- 
λε ὍΘ θ 2 Χ Ν ( « “-“ [4 Ν᾿ ΕΝ ὃ ́ 7 

τε πειῦσέεσῦσαι,. ἔγὼ συν υμιν ἕψομαι κα Ο.τι ἂν Εῃ πεισομαι. 

7, Χ ς ον » ἃ Ψ Χ ΄ ᾿Ν ΄ Ν μ 

νομίζω γὰρ ὑμᾶς ἐμοὶ εἶναι καὶ πατρίδα καὶ φίλους καὶ συμμά- 
δὴ ᾿ ς - Ἃ 53 εν ΄ Ἂ “ Ἀ 

χους, καὶ σὺν ὑμῖν μὲν ἂν οἶμαι εἶναι τίμιος ὅπου ἂν ὦ, ὑμῶν δὲ 

᾿ιβδ παπα8. ΒῸτΣ {Π6 ἢΠ8] οΟἸϑ56, 

866 Οἢ ὅπως λάβοι, Ο. 1. 22 ἔ.: ἴοτ᾽ εἴ 

τι δέοιτο, ΤΟΡΓΘΒΘηςηρ' ἐάν τι δέηται, 

αἴΐου ῃ6 ορῦ. Πη8] οἰδϑιῖιβθ, 85 

ὑπουρῊ αποίθα δου ἃ ΒθΟοη δ ΤῪ 

ἴθη856, 568 α. 1508; Η.957; Β.617τ: 

8η6, ἴον {Π6 ἔογτη ὠφελοίην, (α. 137; 

ΤΙ, 5148, 6πα ; Β. 199,1. 

Βίϑηαβ ἔου ἀντὲ τούτων ἅ, (8 

δηὐθοθαθηΐ Ὀοϑὶηρ οὐ θα 8η6 

[86 Το]. αὐὐτδοίθα ἴο {Π6 οδβθ 1 

ψου]α ἤᾶνθ ἢϑᾶα, 1 δχρυθββθα; 

566 πΠ6 ποΐθβ οἡ ἐφ᾽ ἅ, ο. 2.11, 

8 Π6 Οἢ ὁπόσας εἶχε φυλακάς, ο. 1. 24. 
ὑπ᾿ Ι5. 566. Ὀθοϑα8θ εὖ 

ἔπαθον 15 8. ψιΓῦι18] ΡάΒΒΙγΘ; 566 

(ἰ- 1241; ἘΠ. 890: Β. 518. 

18 ΤΟΥ͂Θ ΘΙ ΡΏ 8016 [Π8Π αὐτοῦ. 

20 ὑμεῖς: ΘΠ δἴϊο, 85. ῬΘΙΒΟΊΔΙ 

ῬΙΟΠΟΌΠΒ ΔΙ ΔΥΒ 816 ΏΘΠ 6χ- 

ῬΓΘΒΒΘα ἴῃ {Π6 ποίη. ; 566 (. 985; 

Η. 611; Β. 4671. ΟΌδβοτνθ {πῃϊβ ἴῃ 

τῇ δῦ ἔο]] ον. 

91 ἀνάγκη... μοι, 7 ηιτ5έ. 

ἴ5 ἈΒᾺ8}}ν οὐηἸτἰ6α ἴῃ {5 ΡΏΓ8Β6. 

ΕῸΓ μοι, νυ ἢ {Π 6 ἴο]]ονν πρ' 806., 

προδόντα, 566 π6 ποΐθ Οἢ λαβόντι 

ἥκειν, α. 2. 4, 

τῇ - -- χρῆσθαι, ἐο εοηομ {ἐπ 
Τνϊοη 5) ΟΓ Ομτιι5. ΤῈ αϑδύ., 

ΜΠ χρῶμαι, 15 αὐ. οὗ τη68Πη5; 

568 α.1188: Η. 117; Β. 381 ποίϑ. 

ἀνθ᾽ ὧν 

Ε ͵ 

εκείνου 

ἐκείνου 

᾽ , 
εστι 

909. εἰ, τὐμοΐπιον, ᾿τὐἰτοαποὶηρ 8 

1η61γ. ᾳὰθ5.; 566 ἃ. 16ιδ; Η. 

1016: Β. δ78. 

995. δ᾽ οὖν: 67. 6. 2: 175}: 

Οἤ. α. 3. 88, )ἃπα {Π8 ποίθ. 

24 ὅ,τι ἂν δέῃ, τὐπαΐοιυοηλ" λαμ δο 

πδοοβϑαῦ,. 'ΓῊΘ το]. 156. οοπαὶ- 
{Ἰοη 8]: ΠΘΠΟΘ {Π6 580]. ψ ἢ ἄν; 

560 α. 1434: Η. 916; Β. 020: 628; 

ΟΠ. [89 ποθ οὔ ὅστις ἀφικνεῖτο, 

6. 1:18: 
" 

ουποτε.. 

σύν: 

. οὐδείς, 667 5Π6{] ατιῃ- 

ΟΉ6 8δαῃ!.Ὄ. ΒῸΓ [86 τθρθαύίθα πθρ., 

Β6Θ Οἢ οὐδενί, ο. 2. 1502. Τῃ ἃ πθορ. 

Βθηΐθηοθ ᾿παθῇ. νου β ΓΘΡΌ]ΑΤΙν 

ὈΘΟΟΙ6 ΠΘΡ. 

«ον. εἱλόμην : αυοΐθα, Ὀαΐ, 4 6 Γ 

ὕΠ6 ῬΓΙΠΠΔΓΥ ἴθῃβθ, μπθυθ 15 0 

Θἤ8ηρΡ8 οὗ τηοοα. 

25 εἰς, ἡπιΐο ἐπ σοι ΟΓ; 566 

86 ποΐϑ οῃ ς. 1. 62. 

26 ἐμοί: ἱπαϊν. ὁ]. ((ἃ. 1159; 1100; 
ἘΠῚ 101: 2... Β.. 9170): 

ΩἿ σὺν ὑμῖν ἕψομαι : ἕπομαι τπι5118}}γ 

ἴδ !κοβ {Π6 5106 αϑύ. 

ὅ,τι ἂν δέῃ : 566 ΔὈονγθ, ]. 34. 

28 νομίζω: νι 8οο. 8η6 ἰπῆη,, ἰῃ 

1πα!]γ. αἴδο. ' 

29 σὺν ὑμῖν. .. τίμιος, τὐἱξἢ, ψοιι, 

1 {πη 1 δμοιία δ ποία τη 

ποτ}. οἶμαι ΥΓΘΒΌΠΩ6Β νομίζω, ἃπὰ 

15. ΘΧρΙ͂Θσβθα ἀρδὶη ἴῃ {Π6 ποχῦ 

ως. 



Υν «αἱ παϊεδίϑ 

, Ἂ Ε] Ἁ 9 (ἢ -“ 

ἔρημος ὧν οὐκ ἂν ἱκανὸς οἶμαι εἶναι οὔτ᾽ ἂν φίλον ὠφελῆσαι 
φρι.8 Ἂ ᾽ Ν » , ε το “ 5 ἐὐῦν “ Ἅ ᾿ΨΑ. »-“" 

οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν ἀλέξασθαι. ὡς ἐμοῦ οὖν ἰόντος ὅπῃ ἂν καὶ ὑμεῖς 

οὕτω τὴν γνώμην ἔχετε. 

᾿1π6. ΤὴΘ αἰγθού ἔογιη νὰβ σὺν 

ὑμῖν τίμιος ἂν εἴην (ρούθπίϊα!ὶ ορί., 

ἴοΥ ΜΨῈΙΘῊ 8606 6. 1321 ΕἾ ; Ἡ.8172: 

Β. 038). ἩρτΙθ σὺν ὑμῖν ΞΡ Ι1Θ5 

ἃ νὶγία 8] ρῥγοΐββιβ ; Β66 α. 1418: 

Η. 902; Β. 614. ΒὸῸτν [86 οἤδηρθ 

ἴο {Π6 ᾿1πῆπ. τὶς ἄν, 566 ἃ. 1494: 

Η. 9604; Β. 611. ΟΡΒϑσνθ ἰμαΐ 

ἄν, Ἰ1Κ6 οὐ (ΒΘ6. {ῃ6 ποῖΐϑθ οἡ οὔτε 

ἔφη, ο. 2. 152), ΔΙ ΠΟῸρΡῊ ὈΘ]οηρΊ Πρ 

ψ ἢ {Π9 ἰπῆῃη., 18. ΤΘρ Δ Υ]Υ δΘχ- 

ῬΓΘΒΒΘΟ χη} {Π6 νΌὉ. οὗ βαγίηρ. 

ΓΠΒ οὔΐθη οϑαβθβ ἄν ἴο βύδπα αὐ 

180 Ποδᾶ οὗ {π6 βθηΐθηοθ οἵ 

ΟΙαβθ, 8η4 80 ῬΓΥΘΡ8ΤΘ5. {Π6 

ἈΘΔΓΘΙ ΟΥ ΤΟΔΟῦῖΘΙ ἴον Π0 ροΐθηῃ- 

148] Ιᾶθἃ ΒΟ 15 ἴο ἴο!]ον. 

ἄν τηᾶν ὕμπθη ὈΘ τϑρθαίθα Ἰδίθγ 

οπ ἴῃ {Π6 βρηΐθῃοθ (566. Ὀ6]ον). 

ΒΥ τοιηθι θυ ηρ ὑμᾶς ἄν Τὴ ΔΥ 

ηοῦ 6 τπιοα ψι {Π6 ῬΓ6Β. 1π6]0. 

{86 βπαθην Μ}1}} 6 ρεθνθηΐθα 

ἔγομῃ οοηβίσαϊπρ 1 νυ {πὸ νὈ. 

οὔ βαυίπο. 

ὅπου ἂν ὦ, τὐπογουον" 1 Ἠϊαῃ 6, 

Δ ηοί ΠΘΥ οοπαϊῦ. Τ6]. ΟἸδαΒ6; 566 

ΟἿ ὅ,τι ἂν δέῃ, 1. 24, ΤῊΘ βαθὴν. 

ἰβ. τϑίδι θα, δ πουρὴ {π0 ορί. 
(Ό. δββι Ἰ]αίίοη ἴοὸ ἂν... εἴην, 

᾿π 0] 1648 ἴῃ ἂν εἶναι) σου] 6 
ΠΟΤ ΤΡ ]8 1. 5366 0π8 ποῖθ οὴ 

ἃ δοίη, ὈΘΊονν, 5.17, 8 Πα ΘΟΙΏΡΔΓΟ 

{πὸ τούθητίοη οὗ πὸ βὰν. αὔξοι 

ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΤΥ ἴθηβθ (5006 οὔ ἢν 

δύνηται, ο. 1. 15). 

ὑμῶν δὲ ἔρημος, δ΄, δογο [1 ΟΥ̓ γοῖι 

(α. 1140; Η. 1536: Β. 369, 3). 
ΤῊῚΒ ΠΠ|κθ σὺν ὑμῖν, αἴθον 6. ΒΡ ΪΟΒ 

ἃ Ῥγούαβιβ ῸΣ {Π6 ΓΟ] ηρ Ρο- 

[θη 018] ΟἸα 856. 

80 οὐκ ἂν... 

ὃ" 
ουτ ἄἂν..- 

ς » - 

ὡς ἐμοῦ... 

89 οὕτω . . . ἔχετε; 

. εἶναι ; αἰτϑοῦ, οὐκ ἂν 

. εἴην, ἃ5 ἃονΘ. 

. ἀλέξασθαι, οἵη)" 10 

.. Ὁ ἴἰο. δ'ῦθ δύο οὔτε 5.- 

οὔτε, ὈΘοᾶιΒθΘ ἃ πθρ. ῬΥΘΟΘαΘ5 

(566. ἴῃ ποῖθ οἡ οὐδενί, ο. 2. 152). 

ἄν, τορϑαίθα σι οί ἰπῆπε., 

ῬΘΙΟηΡΒ. ΟἿΪΥ νυ] εἶναι. ΓΠΘεΘ 
᾿ηΠῆη5. 8.6 βρογθγπθα Ὀν ἱκανός 

(5666 Π6 ποῦϑθ οῃ ο.]1. 20). ἀλέξασ- 

θαι 1Β ἃ ρμορύϊςο νὉ.;: 560 {6 

Τηττγοά., 8.39, 

δ τ ἃ 

81 ἐχθρόν, ὦ ρογβοηαΐ 706, ποῖ 

ΤΠΘΓΘΙΥ ἃ Τη8η ἢ ΠΟΙ ΟΠΘ 

ΒΆΡΡΘΩΒ ἴο Ὀ6 αὖ ψὰἃγ (πολέμιος). 

. ὑμεῖς, ἐπαΐ, ἐπογ ον, 
1 “παϊ! σο τοιοῦ 9067") μοι 40 (ἴητε 

ῖΒ ἴο ὍΘ ΒΌΡΡΙ Ια νι ὑμεῖς, 

δηοίΠου σοηαϊΐ. γ6],. οἰαι56). καί 

8 ΓΚ {Ππ6 Ῥ 8] 16] βτὴ Ὀθίνθθη 

ἐμοῦ ἃῃα ὑμεῖς. Τί 5Βῃου]α ποῦ ὈῪ 

{τϑηβὶαίθα, θα {ΠῃΠ6 ῬΙΟΠΟΙΙΩΒ 

ΒΠοΘΪα 6 βύγοπρ!]ν θι ρ βἰΖθϑᾶ. 

ΤῊΘ ρθη. 805.. ἢ ὡς (866 ἐπ 

ἡοΐθ οἢ ὡς ἐπιβουλεύοντος, ο. 1. ὃ0 

ἔ.), 18. ἈΘῚΘ ἃ νἱτ απ] ἔοσμι οὗ ἱπα ῖτ, 

θ᾽Β56; Ξοο. 1593, 5; ΒΕ: ΘΡῚ; 
ποῖθ 4; α. Μ. Τ'. 918. 

δὲ ΟΓ ἐδπὶς 

ορίηον. οὕτω τοΘΥΘ]ν ΓΘΒΙΠΊΘΒ 

{6 Ρυθοθαϊηρ' ὡς-ΟἸαῖιβο; 866 {86 

ηοΐθ οἡ οὕτω ταχθῆναι, ο. 2. 80. 

Ιη ηρ. Ὁ ἴβΒ. τῆοσγθ ἡδύαγαὶ ἴο 

ΓΘνΘΙΒΘ {Π6 οτάθι οἵ {Π6 ΟἸα 565, 

δηἃ ἴἰο ὑτδηβίαΐθ, βαρ ]ν, δ 

ΟΥ̓ ἐπὶ ορϊηίοι, ἐπον, ἐπαΐξ 1, 

οἷο. τὴν γνώμην ἔχετε 15 ἴδη- 

ἰαπιοιιηῦ ἴο γιγνώσκετε; 566 {πΠ6 

ποῖθ οὐ ἐποιεῖτο τὴν συλλογής:, 

6.1. 24. 



7 

ΒΟΟΣ ἅτ παρ: ΤΙΠΙΓ τ) 9 

ΓΞ 3 ΄ κ“ ΄ ; - 

Ταῦτα εἶπεν: οἱ δὲ στρατιῶται οἵ τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οἱ 
“ .“ , 

ἄλλοι ταῦτα ἀκούσαντες ὅτι οὐ φαίη παρὰ βασιλέα πορεύεσθαι 

ἐπήνεσαν: παρὰ δὲ Ἐενίου καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι 3: 

λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκευοφόρα ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ 

Κλεάρχῳ. Κῦρος δὲ τούτοις ἀπορῶν τε καὶ λυπούμενος μετε- 

πέμπετο τὸν Κλέαρχον" ὃ δὲ ἐέναι μὲν οὐκ ἤθελε, λάθρᾳ δὲ τῶν 
ἴα ’, » [χ » » - - 

στρατιωτῶν πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρεῖν ὡς καταστη- 
, ν᾽ ὁ » Ἂς 7 

σομένων τούτων εἰς τὸ δέον. 
5, Ν ΟῚ » »Μ 3 ἢ 

αὐτὸς δ᾽ οὐκ ἔφη ἰέναι. 

μεταπέμπεσθαι δ᾽ ἐκέλευεν αὐτόν" 

88 ταῦτα εἶπεν: ΠΟΙΤΏΔ] Δ5Υ.Π.; 560 

Οἡ Κλέαρχος, ς. 1. 44. 

οἵ τε: {Π6 δοοθηῦ οὗ οἵ 15 ἀπ ἴο {Π8 

ΓΟ! ] ον ηρ ΘΠ 16; 566 Ὁ. 143, 4; 

Ἡ ΠΕ ΙΒ: 1059: 

οἵ. .. ἐκείνου, μῖ8 Οιὐη. 

10. 
84 ταῦτα: αἀδβριῖϊθ [ῃ6 ρυϊποῖρ]θ 

βίδίθα ἴῃ {Π6 ποῦθ οἡ ὧδε, ο. 1. 24, 

τοῦτο 8ΠπΠ6 ταῦτα οἴζοῃ ἸοΟΙς ἴοτ- 

ψγαγα ἴο 8Πη Θχρ δηϑίογυ οἰδϑιιβθ. 

ΤΠΘ ψΟΓαΒ ὅτε... πορεύεσθαι ἃ16 

οὐϊτθα ὈΥ ΒΟΠη6 θαϊΐουβ, ἃ5 ἃ 

ΠΘΘΟΪ6ΒΒ Ρ]Ο58. 
οὐ φαίη : ἴον {Π6 Ροδβί(ἴοῃ οὗ 16 

ΠΘρ'., ΕΘ6 ΟἹ οὔτε ἔφη, α. 2. 152. 

πορεύεσθαι : αἰτοοῖ; οὐ πορεύομαι, 1 

αην ποὲ φοΐϊισ. ΤῺΘ ργθβ. 15 

ἔτι ΘΙΥῪ 5604 ἔογ {πΠ60 ἔπΐ., ψ ἤθη 

{Π8 δούϊοη ἀθρθπαβ βο]θὶν οἡ 1ῃ6 

ψ01}} οὗ {Π6 8}}.; {815 15 ΘΟ 0 ἢ 

8150 ἴῃ Εηρ. 

85 πλείους : πού 800.; 566 α. 358; Η. 

δῦ, Β. 121. ΤῊΪΒ δρίβοᾶθ ρῖνθβ 

ἃ ΡΌΟΙ Ι΄68 οἵ {πΠ6 ᾿δοὶς οὗ οτ- 

σδηϊΖαίϊοη ἀιποηρ ΟΥΤιιδ᾽ ὑΓΟΟΡ 5, 

τοραγαθα ἃ5 8η δ:ην. [)15ε1Ρ- 

11η6, ἴῃ ἃ 5Β6η856, {Π6γῸ νγ8β, Ὀαΐ τ 

γγ885 ΘΟῸΡΙΘα νι Ίτἢ ἃ βύγοηρ᾽ ΒΘ ῃ56 

οὗ ἀθιηοοῦϑονυ. 

80 παρὰ Κλεάρχῳ: ἴον {Π6 ἔοτορ οἵ 

παρά, 586 ο6. 2. 150, 8ᾶηα {Π6 ποίθ. 

Ηονν 

87 τούτοις ἀπορῶν: 566 ]. 12, πα 

1Π6 ποίο. 

μετεπέμπετο: ἴοτοθ οὗ {ῃ6 ἰθηβθϑ 

(Π α. 1. 2, 8)πα {δθ6 ποίβ. 

88 οὐκ Ἤθελε: 67: δ: 2: 152. ἅπῇ 

{Π6 ποίϑθ. 

λάθρᾳ: νι (Π6 ριϑη.; 566 ἃ. 1160; 

Η. 518 6Θπα; Β. 418. 

89 ἔλεγε, δασίε; 50 βΘῃΘΓΆΠΪγ,  ΠΘ ΠῚ 

(Ἰὴ {86 δοῦ.) 1 δ κθβ {Π6 ᾿πῆη. 

Δ Βθη τδθα δἃΒ ἃ βἰπηρ16 νῇ. οἵ 

ΒΑ ΣΙηρ, λέγω (1η {Π6 8οΐ.) αἰτηοβί 

ἸΠνΑΡΙΔΌΪν ἴα κ65 ὅτε ΟΥ ὡς; Ε6Θ 

1Π6 ποίβ οὐ λέγεται, ο. 2. 41. 

ὡς. .. τὸ δέον, αϑ51η71η:0. πίηιν ἐπαΐ 

(ὧς) ἐμιὲδ τοοιυιίαὶ ἐνιγη, οὐ αἰϊγρ]. 

66 [86 ποίθ οἢ ὡς ἐπιβουλεύοντος, 

(. 1. 26 ἢ. τὸ δέον (ραγῦϊο. οὗ δέω) 

ΤΒ ΠΕΒΕΙ 55 ἃ ποίη (ας. 99). 1: ΗΙ- 

6910: Ἐ 090) 1- 

40 μεταπέμπεσθαι: ποίθ {ῃ6 ἀπτ8- 

{ἰνθ ἴθ 86. 

41 αὐτός: ψΏΘη {π6 50]. οὗ 8ῃ 

1η Πη. 15 [6 5816 85 ὑπ 58]. οὗ 

{Π6 νὉ. ρονθυῃῖηρ' Ὁ, τη ΟΠ 6 ΓΒ οὗ 

{Π6 5.0]. τητπιϑῦ ὈΘ6 ἤομ., ποῖ 866. 

Ηϑθιθ {Π6 ἰπίθηβὶνθ ῥρτοη. οοη- 

{ταϑῦβ ὕΠπ6 δοῦνιν οὗ ΟἸΘαγ τ 5 

ἢ {Π8ὺ οὗ ντιβ; αἰτθοῦ, αὐτὸς 

δ᾽ οὐκ εἶμι, 707 τὰ ραν 1 το! ποῖ 

ΘΟΏΉιϊ6 (οἤ. οὔτε ἔφη, ο. 2. 152, ἀηὰ 

186 ποίθ). 

40 
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94 αἰ πει ει 

ἣν “ " Ἁ Ἑ ΄“ ΄ Ἁ 

Μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγὼν τοὺς θ᾽ ἑαυτοῦ στρατιώτας καὶ 9 

τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ τών ἄλλων τὸν βουλόμενον ἔλεξε 

τοιάδε. Ανδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δῆλον ὅτι οὕτως 

ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἑκεῖνον: οὔτε γὰρ ἡμεῖς 
; εξ : : ΑΝ ἀρ υκα Ν 

ἐκείνου ἔτι στρατιῶται. ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὔτε ἐκεῖνος 
»Μ .« »“" ΄’΄ 

ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. 
“ ,ὔ » “ χ΄΄ Ὁ ΔῊ ΤῸ κ 
ὅτι μέντοι ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ᾽ ἡμῶν 

53 “ , }] “ Ε] τ " ᾽ »“ ἈΝ 

οἶδα: ὥστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐθέλω ἐλθεῖν, τὸ 
΄ » -“ “ 

μὲν μέγιστον αἰσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμέ. 
“Ἢ -»" 

νος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιὼς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῇ ὧν νομί: 

40). θ᾽: 7. 6. ΤΕ. 

48 τοὺς προσελθόντας : 1.6. {Π6 Τη6 

οὗ Χρϑηΐϊδβ ἃη Ῥδβίοῃ; 866 ]. 30. 

τῶν ἄλλων : ἴῸΓ {Π6 σθη., 866 τῶν 

Ἑλλήνων, Ο. 1. 8, ἀπ {Π6 ποίθ. 

τὸν βουλόμενον, τ ΠΟΘ Ύ) 67" τ 15]. 6] (ἐο 

ΘΟΉ ΟῚ). 

44 ἄνδρες στρατιῶται: (7. 1. 11. ἀπα 

{86 ποίθ. 

τὰ μὲν... πρὸς ἐκεῖνον, ΟὙΤΊ5᾽ 

αἢαῖγδ, μοι 866 (δή) ουϊταγϊῃ 

δίαπαεῖ ἐπ, ἐπο καηνο γοϊαξίοη, ἐο τι5, 

α8 Οὐγ5 ἴο πίη. τὰ Κύρου ἩΘΘΩΒ 

ΠῸ ΠΟ.Ή; πράγματα (ΟΙΏΘΒ ΘΆ51}γ 

ἴο 1Π6 γηϊηα. 

δῆλον ὅτι; ἐστίν 15 ΤΘΟΊ ]Τ]ν οτηϊί- 

66, 8Ὧπη6 {πΠ6 Ρῆγαβθ (οἔζθη υυεϊΐ- 

ἴθ ἃ5 ΟὔΘ "όσα, δηλονότι) ὈΘΟΟΠ 65 

ἃ νἱγίαδ] δᾶν. ΕῸΓ ἔχω νὴ ἢ ἃ Π 

δαν., Β66 ΟΥ εὐνοϊκῶς ἔχοιεν, ο. 1. 21: 

ἴου ἐκεῖνον, Ἰηβίθαα οὗ αὐτόν, (7. ο. 

ὥ. 88, 4ηα {Π6 ποίθ. 

45 οὔτε. . . ἔτι; Θαυϊνα]θηΐ ἴο 

οὐκέτι, Ὀὰΐ Βουνίηρ ἴο τηᾶγκ {Π6 

ΡΔ18]16] 5 οὗ [{πΠ6 ᾧὕνο πθρ. 

ΟΙαυβοθ. Νοίθ {ῃ6 οὔμίββίοη οὗ 

ἐσμέν αηα ἐστίν. 

4θ στρατιῶται : 0 «τί., βοία ἴον ΟΥ̓Ἠ 

λιῖξ8. 

ἐπεί γε: γε ΓΘΡΊ ΓΚ ΘΙΠ ΡΠ 8 51ΖΘΒ 

{6 φῬγθοθαϊηρ ψ οσα, 

4 ἡμῖν, οἵι)"; 500 ἃ. 1114; Η. Τθδα; 

Β. 510; δῃηὰ οὔ 16 ποίϑ οῃ αὐτῷ, 

Ὀ ΤἾ- 

ὅτι. . . νομίζει. .. οἶδα: τοΐδ]Π 

1ῃ 9 ἀτθοῖκ ογάθιυ ἴῃ ἰγϑηβδίϊηρ. 

μέντοι 15 ΒΙΓΟΠΡῚΥ δανογβαίϊνθ. 

48 καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ, ΕἼ) 67) 

ἐποιι π6 κοορ5 βοηαϊΐη. Ὧ8θ 

Θ- 1519: ἩΞ ΘΟ: ΒΦ ΟΒΟΣ ὦ: 

τὸ μὲν μέγιστον, οἠπτο ἢ (οοπίϊπποα 
ὈγΥ ἔπειτα καί, 1. 80), ἃπ δᾶν. 8οο.; 

Β66 Οἢ τὸ ἀρχαῖον, Ο. 1. 38. 

49 αἰσχυνόμενος, 77υηὺ 5]ιαἼ]6. 

Οὐσιθϑὶς 15 ἔδυ στἰομοῦ ἴῃ Ρᾶιίϊοβ. 

{Π8η Ἐπηρ. (566 {6 ποΐθ οἢ ἐξαι- 

τησαμένη, Ο. 1. 13), [Π6 γ8ηβ] αἰ οῃ 

ΒΒου]α νὰγν ψ ἢ {Π6 οσοηΐθχῇ. 

ἐμαυτῷ : τυ ἢ σύνοιδα (7. Θογιβοΐιι5, 

ΙΓ ἃ αδΐ., τη 1,α0.).. Ττηδν ὈΘ 

οταϊυθα ἴῃ ἰγϑηβ ίϊηρ, ΟΥ ΤΘη- 

αργθα, ὁ. 9.. ἵν ηῃ πεαγΐ. 
πάντα, τἐΐον}}, ἸΏ ΘΤ ΟὈ]. οὗ ἐψευσ- 

μένος. 

ἐψευσμένος: ἴτ᾽ {Π6 ἔογ, 566 (. 533; 

Η. 865; Β. 118,1. ΤῈΘ Ῥδ.Σ 6. 15 

αποίρα αἴζογ σύνοιδα (566 Π6 ποῖΐθ 

οἡ ἔχοντα, Ο. 2.121). ἘῸτγ [Π6 6886, 

568 ΟΥἢ αὐτός, 1. 41: 4ΙΠποὰρὴ ΠΘΙΘ 

νν 8 τἱρ ῃῦ ἢᾶνθ δα {86 αϑδί., ἴῃ 

ἀστθοιηθηΐ τ ἢ ἐμαυτῷ (ἃ. 1590: 

Η. 9828; Β. 661 ποίϑθ 2). 

50 δεδιώς, ζγολι [θα ῬΆΓ81161 1 ἢ 
αἰσχυνόμενος, ἃ ΌΟΥΘ. 

ΑΒ 
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11 ζει ὑπ᾽ ἐμοῦ ἠδικῆσθαι. 

ΟἹ Θἤἶρ. ΤΙ 90 

ἐμοὶ οὖν δοκεῖ οὐχ ὥρα εἶναι ἡμῖν κα- 

θεύδειν οὐδ᾽ ἀμελεῖν ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ,τι χρὴ 

ποιεῖν ἐκ τούτων. καὶ ἕως γε μένομεν αὐτοῦ σκεπτέον μοι δοκεῖ 
ἰὴ Ὁ“ ς » ΄, “Ὁ " Ε “ 3 , 

εἶναι ὅπως ὡς ἀσφαλέστατα μενοῦμεν, εἴ τε ἤδη δοκεῖ ἀπιέναι, 
“ Ὁ » ’ Υ Ν .“ ᾽Ν » Υ'. « 

ὅπως ὡς ἀσφαλέστατα ἄπιμεν, καὶ ὅπως τὰ ἐπιτήδεια ἕξομεν. 
» οἷ Ἷ; Μ “ » ᾽ 4 Μ΄ ὩΣ , ς 

ανεὺῦ γὰρ τουτῶν οὐτέ στρατηγου ουτέε ἰδιώτου ὄφελος οὐδέν. ο 

δ᾽ ἀνὴρ πολλοῦ μὲν ἄξιος ᾧ ἂν φίλος ἢ, χαλεπώτατος δ᾽ ἐχθρὸς 
ἰ π Ἂ ’ ἐδ ΝΜ Ἁ , Χ Ἁ Χ ς 4, Ν ᾧ ἂν πολέμιος ἦ, ἔχει δὲ δύναμιν καὶ πεζὴν καὶ ἱππικὴν καὶ 

μὴ - «- ἐπιθῇ : 5600 ἃ. 1318; Η. 881; 

Β. 594. 
ὧν. .. ἠδικῆσθαι, [1{., 70 {πὸ 

ἐπιϊηϑ ἀπ το]υϊοῖ, 6 ἐϊυϊηι 8. 116 

πα8 ὕθθη, αὐὐοπσοα δῃ Ἠϊ6. 

Βίδηαβ ἴοῦ τούτων ἅ (οἤ. 1. 20, 
8.η6α {86 Πποίθ6), ἅ ΓΘ ρυθβθηςηρ [Π6 

ἸΠΠΘΙ Οὔ]. οὗ ἠδικῆσθαι, τοΐαϊποα 

ἴπ [πὸ Ρ8Ε5. ((-. 1250: ἘΠ. 725ὲ; 

Β. 513). 

51 ἐμοί : Θτηρῇῃδίϊο Ὁ. ροβιτἰοη; το- 
ταῖη {89 ατϑοῖ ογαθγ. 

δοκεῖ, ἐξ 566 η18, ἢ ἀδρϑηά. 1ηΠη.; 

θαυΐ ἴῃ {πΠ6 ατοεῖκς {Π6 οοπβύγπο- 

{ἴἰϊοὸη 186 ῬΘΙΒΟΠΔΙ, νι ὥρα ἃ 

Β.0]. ΤῊΪΒ 15 τορι ]81 [ἢ τθοὶς 

(βέθ {π6 ποίβθ οῃ λέγεται, ο. 3. 47), 
Ῥαυΐ 15 οὔΐθῃη ἀπηδύμαναὶ ἴῃ Εηρ. 

ΤῊΙΒ ᾿πηῆη. 1 8 παν. αἸ56. 

1πηῆπ., 8η6 85 15 ΡΙΌΡΘΙ ἤθῃβθ 

γ8]6. ΕῸΣΓ {ῃ6 οὔμϑυ τ86 οὗ 

δοκεῖ, 566 6. 2. 1. 

καθεύδειν : ἢ ὥρα; 566 (ἃ. 1521: 

ΕΙ. 9562: Β. 641. 

52 ἡμῶν αὐτῶν, οτγϑοίνο5 (ἃ. 401: 
Η.266; Β.141). ἘῸΓ {Π6 6ᾶ56, 566 

6 ἼΠῸ) Ἢ. 145: Β. 856. 

ὅ,τι χρὴ ποιεῖν, 50. ἡμᾶς, τοῦαξ τὸ 

αΥΘ ἰο αο. ὅ,τι ἴθ ἰῃ6 ᾿παϊὶγ. 

Ἱπέουτορ. (6- 1600; ἘΠ. 1011: Β. 
080). 

88 ἐκ τούτων, ἴγ, υἱοῦ ΟΥ ἐδιῖ5, τοί 

ΤΏΘΓΘ ΒΘ ΌΘΠΘΒ. 

ὧν 

ἕως, τυλῖϊθ. ἘῸΓ γε, ο΄. ἐπεί γε, 

ἃ ον, 1. 40, ᾷ)ᾷηα {Πῃ6 ποίϑθ. 

αὐτοῦ, ἢ6γ6. {Π6 δᾶν. οὗ {Π6 ᾿πέθη- 

βῖίνθ. ΟΥ [86 ποίΐβ οῃ τοῦ πρόσω, 

10 5: 

σκεπτέον. .. εἶναι; αἰγοοΐ, σκεπτέον 

ἐστί. ἘῸΓ {Π6 τι56 οὗ {Π6 νϑγὈ 8] 

86].,) 566 α. 1597; Η. 990; Β. 665. 

δ4 ὅπως μενοῦμεν: ἴον {ῃ6 ΟΠ]. 

Οἰαιβθ, αἴξ ἃ νυν. οἵ βύγὶνίηρ, 

Β66 [Π6 ποίθ οἢ ὅπως ἔσται. ο. 1. 

15: 

ὡς ἀσφαλέστατα : 566 ὁ. 1. 39 ἔς, πη 

{Π6 ποίϑ. 

δοκεῖ, 566})15 οκέ, ποῖ 566Ώ)18. 

55 ἄπιμεν : ἃ ἔπΐ.; 566 ]. 23, ἃη {Π6 

ποῖθ. 

56 ἄνευ. .. οὐδέν, {01 τοϊἐϊιοιιἐ ἐ]ι656 

γιοῖ! 67 σΘη γα ἶ ἩΟΥ ργίταΐο 5 

ΟΥ̓ ἀπῇ τι86 τοϊαΐουον. οὐδέν, ἴοτ 

τι, ἴῃ ἃ Π6ρ΄. ΟΙᾶβα; 5668 6. 2. 152, 

8η4 [Π6 ποίΐθ. Νβρ. ψογᾶβ, αἵ 

1Π6 οπα οὗ 8 οἰϑβθ, 8.6 ΤϑρῚ- 

1810]ν θη ρϑίϊο. 

ὁ δ᾽ ἀνήρ: 1. 6. Οψγηι5. 

δ1 πολλοῦ ἄξιος, ταἰπιαθῖο. ἘῸτΓ {Π6 

ΡΟΝ 566 (ἐς 190: ΕἸ Π53Ε: ΒΕ: 

959, Ἰ- 

ᾧ ἂν φίλος ἡ : 566 {Π6 ποίθ οῃ ὅ,τι 
ἂν δέῃ, 1. 34. 

ἐχθρός... πολέμιος : οΥ΄. 1]. 31, ἀπα 

{Π6 ποίϑ. 

δ5 καὶ τς οὐκοὶξε: οκαΐ: {86 Ῥοὶ]υ- 

οι 
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ἃ [2 ΄ “-“ ,ὔ ἈἉ ’, Ἁ 

ναυτικὴν ἣν πάντες ὁμοίως ὁρῶμέν τε καὶ ἐπιστάμεθα καὶ γὰρ 
»9λ , δι Ψ ᾽ Ἂ - “ “ , 

οὐδὲ πόρρω δοκοῦμέν μοι αὐτοῦ καθῆσθαι. ὥστε ὥρα λέγειν 
Ἐ “ ᾽ ΄ 
ὅ,τι τις γιγνώσκει ἄριστον εἶναι. ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

7.10 Ἀ ΄ὔ ᾽ ͵ “ Χ , “-“ » ͵ , 

Εκ δὲ τούτου ἀνίσταντο οἱ μὲν ἐκ τοῦ αὐτομάτου, λέξον- 
ἃ » 7 “Ὃ δὲ Ν Β' 4 μ , » , » ὃ 

τες ἃ ἐγίγνωσκον, οἱ δὲ καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου ἐγκέλευστοι, ἐπιδει- 
’ ν » “-“ ᾿ᾺΡ , 

κνύντες οἵα εἴη ἡ ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένειν καὶ 

ἀπιέναι. εἷς δὲ δὴ εἶπε προσποιούμενος σπεύδειν ὡς τάχιστα 
Ἁ δ᾿ ΄ » 

πορεύεσθαι εἰς τὴν Ελλάδα στρατηγοὺς μὲν ἑλέσθαι ἄλλους ὡς 
Ψ Υ , 

τάχιστα, εἰ μὴ βούλεται Κλέαρχος ἀπάγειν: τὰ δ᾽ ἐπιτήδει" 

ἀγοράζεσθαι..- ἡ δ᾽ ἀγορὰ ἣν ἐν τῷ βαρβαρικῷ στρατεύματι. -- 

Ββυπαθίοη τπᾶνκβ {Π6 σγανῖῖν οὗ 

{Π6 Ββιὑπαίϊοη. 

59 ὁμοίως : πη  ΠΒ1Π65 πάντες. 
60 δοκοῦμεν : {πΠ6 οοηῃδίγποίίοη ν ἢ 

δοκῶ 15 ὩΘΆΓΙΥ Ια 5. ῬΘΙΒΟΏΔ)Ι. 

αὐτοῦ: ν ΙΓ πόρρω, Κατ ἔγοην Πιΐηι. 

566 α. 1149; ΗἩ. 1517; Β. 862, 8. 
ὥρα : 566 ἃΡονθ, ]. 51. Νοΐθ μον 

ΟἸον αν ΟἸθασομ 5, 8 ο, δ΄ {Π6 

οὐδοῦ, μα ψο ὕπο ροοῦ ψ}]}} 

οὗ Ηὶβ ᾿ἰβύθῃθυβ ὈΚῪ ΠῚΒ. ῬΧΟΤΉΪΒ6 

ἴο βΒίδηα ὈΣΥ ὕμπθιη, ΠΟ ἰθϑαβ 

{Πθιὴ ἴο γθα]1Ζ6 πὸ ἀδηροιβ {παῖ 

{(ῃστϑαΐθη ᾧῃθ ἰἢ πον Ὀτθαῖὶς 

νὴ νταβ. 

62 ἐκ τοῦ αὐτομάτου: ο7΄. ο. 3. 100. 

λέξοντες : ἔπ. ρᾶτγίϊο, οὗ ῬΌΓΡΟΒΘΟ; 

Β66 Οὔ ὡς ἀποκτενῶν, ο.1.12, 1 

Ῥθὶον, 1. 03, {86 

ἰδ οὗ ΡῬΌΓΡΟΒΘ 18 16Ὲ5 Δρραγθηΐ, 

8δηα {86 ρᾶιίϊο. 15 σα ῦμου οἰσοαιη- 

Βίδ [18]. 

68 οἵ δὲ καί, αγιεἰ οὐἤιογ5 ἔοο. 

ἐγκέλευστοι : [Π 6 νΘΓΌ 8] 86]. ἴῃ -τος 
ἰ8 οὗϊθῃ θαυϊναϊθπῦ ἴο ἃ φῬϑυΐ. 

Ῥᾶδ55. ραγίϊο. (οὖ. [Π6 Ταῦ. ρΡατίϊο. 

1π -{π|58}); 566 Ὁ. 110, ὃ; ἘΠῚ 475, 1: 

ἘΠ. 0607; Πϑῆοθ νγὸ Πᾶν ὑπό, ψ τ ἢ 

{Π6 σ6ῃ. 

θ4 οἵα, ποι «ἰΐον. 

{αἰῖνο, ὅσος απϑη{8ϊνθ. 

ἐπιδεικνύντες, 

οἷος ἰ56. 418]}- 

εἴη, [ῃ8 ορί. 15 ἀπ ἴο {π6 ᾿παϊτὶ 

41.65.: αἸτροί, ποία ἐστί. 

καὶ τῷ καὶ, ΘΠ. ΤΥ. 

ἢ ἀπορία: 

67. ὥρα καθεύδειν, 1. 1, πα {88 

ηοίθ. 

65 εἷς δέ δή εἶπε, απεὶ ογ6 ἠχαηι, ἵν 

»ανἐϊοιίαν (δή), πιουφαῖ. 

προσποιούμενος : γγ ἃΓΘ ἴο {Π|πη}κ οὗ 

Ὦ]1 5. ΤΘΆ]}Υ ἃ ἴοο] οὗ ΟἸθατγ- 

ΟΠ 5᾽. 

66 ἑλέσθαι: (ἢ ῖ5, νυ ἢ 411] {πὸ [0]- 

Ἰονν τη 1ΠΠῺΒ. ἃ5 ἴδ᾽ ἃ5 {86 Θη οὗ 

{(η6 βρούϊοη (βᾶνθ ἀπάγειν, ]. 07), 

ἰ5. σονθγηρα Ὃν εἶπε, ηιουοα. Τὴ 

{815 Β6η50 εἶπον ΑἸ να 5. ἴαἸτοβ (ῃ6 

1ηΠη. 

67 εἰ μὴ βούλεται ; {π6 αἰτοοὶ ἔογιη 

15 τοίαϊπθα, 'ΠΘ ορί. νγου]Ἱα μᾶνο 

Ὀθθὴ δι σΟΙΙ5, Βη66 1 πποῦ]α 

Βυρσοβὺ ἐὰν μὴ βούληται, ἃ5. {Π6 

αἰτοοῦ ἔοσιη. ΤῊΘ ΒΡ ΚΟΥ 68 ΗΒ, 

1 πὸ αοοϑη ἑ τὐαγιέ ἴο, ποῖ, 1 16 

δ᾽ιαῖϊ ρύουθ πηι πο. ΟΓ. τὰ 6 

τοίθηςτοη οὗ ραβῦ ᾿ηα]165. ἴῃ Βα Ὁ- 

ογαϊηαΐθ οἰ 1565 (566 π6 ποΐθ οὴ 

ἤσθετο, ο. ἃ. 125), ἀηα σοπβαῦ α. 

1499: Ἡ: 9888; Β. 613. 

68 ἣ δ᾽ ἀγορὰ. .. στρατεύματι; ἃ 

Ῥᾶγθης ῃϑύϊοα! βίαϊθιηθηῦ Ὀν 1Π6 

Ὠδιταΐοσγ, (Χθη.) ἴο ΒΟΥ ΠΟΥ͂ 

μένειν. .. ἀπιέναι: 

13 

14 
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καὶ συσκευάζεσθαι: ἐλθόντας δὲ Κῦρον αἰτεῖν πλοῖα, ὡς ἀπο- 

πλέοιεν: ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αἰτεῖν Κῦρον ὅστις διὰ τ 
ὔ - ᾽’ » “  ἸΔῪ Ἁ ἈΝ “ , -: , 

φιλίας τῆς χώρας ἀπάξει. ἐὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνα διδῷ, συντάτ- 

τεσθαι τὴν ταχίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ 
» Ὁ ἣν Ῥ.) 4 ἰοἡ , ς , 

ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οἱ Κίλικες καταλα- 
, φ. Χ Ν Χ ΄ ΜΨ » , 

βόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. 

οὗτος μὲν τοιαῦτα εἶπε. 

Μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον: “Ὡς μὲν στρατη- 

ΘΌΒατα [Π6 ΠΙ8Π᾿Β ῬΙΌΡΟΒΆ] τγ88. 

ΤῊΘ ατθθκβ 8πα {Π6 ὈδυθΓ8 ἢ5 
84 βϑραῖαΐθ οϑῖηρβ. ΕὟῸΓΣ {Π6 

ἀγορά, 67.1,5, 8.6, ἀηα {πΠ6 Τηίτοα., 

8.28. 
69 ἐλθόντας: ἴῃ δρτθθιηθηΐ στὶς ῃ 

[86 ἈΠΘΟΧΡΙΘΕΒΘα 50]. οὗ αἰτεῖν. 

ΟΠΘ6 ΤΟΘ ΟΠ] ΒῸΡΡΙ168 τινάς. 

αἰτεῖν: ἢ ὕπο 8605. ; 566 6.1. δῦ, 

δ η4 {πΠ6 ποῖθ. 
ὡς ἀποπλέοιεν: ΡΌΓΡΟΒΘ; 566 6.1. 22, 

ἃ πα {86 ποίθ. 

ἴΟ ἐὰν δὲ μὴ διδῷ: {ηϊἰ8 οἴρτβ ἃ 

σοοα 1Ππϑὐταίίοη οὗ {η6 ἀἀγθοὶς 

Ιονθ οὗ αἰγθοΐηθββ. ΠῸ αἰτγθοΐ 
ἤοττη 15 τϑίδιπρα ἴῃ 8}} οὗ {π6 

οοπαϊ]οη8] οἸϑαβθβ, 8π6, δὖ {Π6 

Ἰδϑὺ, γθ ἢᾶνθ δυὲὸπ ἃ γὉ. ἴῃ {Π6 
ἢτβὺ ρόσβοη (ἔχομεν). Τη 81] [Π 6 ΓΘ 

15 αὖ ἃ 51ηρ16 ορύ. Ηον 8 ην 

οὗ {πΠ6 νὈ5. τηϊρηῦ ἢᾶνθ Ὀθθη ἴἢ 

{μεὖ τηοοῦ ὃ 
ὅστις. .. ἀπάξει: 8 τ6}]. οΟΙδα5θ οὗ 

ΡΌΓΡΟΒΘ ; 566 ἃ. 1442; Ἡ.911:; Β. 

09]. ὅστις 15 οἴΐθῃ τ5θα ΠΘΙΘ 

Ἐὰηρ᾽. ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒΙΪΥ ΘΧΡΓΈΒΒΟΒ [ῃ6 

ἰηαρῦ. 1468 στα {86 δηἰθοθαθηί, 

80Ή16 στΐαα τοῖο. 
1 φιλίας : ποῖίθ {Π6 ριϑά. ροβίί., 

ἐμγοισῖ, ἐἢι6 Θοτιγίγ ἢ, α8 ΚΥϊ]οη αἰ. 
Ἴ2 τὴν ταχίστην, εὐἱέ, αἰΐ 5,066, 

8 αν. 866. ; 5660 {π6 ποίθ οὴ τὸ 

ἀρχαῖον, ο. 1. 28, (ΟἿ. τὴν ταχίστην 

ὁδόν, ο. 2. 112, 

προκαταληψομένους: Γ΄. λέξοντες, 

δΌοΥΘ, 1. 62, 8ηα {6 ποίρ, 8π6, 

ἴον {Π6 οτηϊββίοη οὗ {Π6 βα}[]. οὗ 

{Π6 ρϑγίϊο., ἐλθόντας, Όονο, ]. 69. 
τὰ ἄκρα: .6. ῃ6 ρ8855 {του 

γΒΙΟἢ ἴΠοῪ 86 6οΟΙη6, οΥΓ [86 

μοῖρ ἴδ σοτητηϑηαίηρ 1{. 

18 ὅπως μὴ . .. καταλαβόντες, ἐϊαΐ 

ποῖέμογν' Ουτῖιβ ον ἐἶιὸ Οἰοίατν5 

δοιαὶ δοῖξο ἔθη ἢγϑί. Ἐὸτ [Π 6 

Ραγίϊο. ἢ φθάνω, 566. {Π6 ποῖθ 

Οἡ παρὼν ἐτύγχανεν, ο. 1.4. Νοῖθ 

[86 νδιίοιιβ γᾶγϑ ἢ ΜΨΈΙΘῊ ρὰτ- 

ῬοβΘ ἢ85 θθθῆ ΘχΧρΊγθββϑα ἴῃ {ἢ 15 

Βϑούϊοη. 

4 ὧν: [{Π6 δηϊθορθαθηΐ 15 οἱ Κίλικες. 
ΓΠΘ ρθη. βΌθβαῈ θοίῃ νι πολλούς 

8 πη νι ἢ πολλὰ χρήματα) Ὠϊαλ 

ηιθη, αὐταὶ ἤν. Ῥγορον ἐμ); τ ῖ ἢ 

{ῃ6 ΤΌΓΤΤΠΘΙ 1 15 ρᾶγεινθ, τ τ 

(η6 Ἰαἰΐου ἰ 15 8 ρθη. οἵ ροβ- 

ΒΘΕΒΊΙΟΗ. 

ἔχομεν ἀνηρπακότες, ἤαῦο βοϊζοα ατα 

ποία; ποῖ ἃ 1616 ρϑυρῃγϑβίϊο 

νὉ. Τοστη ; 5660 α. 1962; Ἡ. 9818; 

Β. ὅ80, 2, 1 [86 τδθ οὗ {9 

ἢτβῦ Ῥθύβοῃ, [ῃ6 5ΞΡΘδ θυ 8115 

ἰπΐο αἷγν. αἰβα.; οὐ. [πΠ6 ποῖθ οπ 
ἐὰν δὲ μὴ διδῷ, ἃΌονο, Ι|. ΤΌ. 

ἴδ τοιαῦτα, ἐο ἐ]ιῖ5 οΠοοΐ. 

ἼΘ εἶπε τοσοῦτον, 5ατὰὶ Ὠι6 οἷ 1718 

(ἐιτι8 τον αὐτο 10 ΟΥ̓ 6). 

ὡς μὲν... λεγέτω, ἰο 110. Οὐ. 5Ρρ6αΪ" 

ΟΓ ἢιθ α5 τηϊοπαϊηρ ἰο ἀϑϑιηϊ 

Θ 
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88 ἀπειθεῖ 

γήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρατηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω: πολ- 
᾿ ᾿ ᾽ “ δι΄ Ἄς Ἃ Ν “ ᾽ , ε ἘΣ χὰ: τ ἃ 

λα γὰρ ἐνορῶ οἐε ἃ εἐμου τοῦτο οὐ “ποιήητεον" ὡς ὁε τῳ ἀνδρὶ ον 

Ἂ «“ ΄ : Ν “ “ γ0Ὸ. αὶ “ ἈἉ »Μ 

ἂν ἕλησθε πείσομαι ἣ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρ- 

χεσθαι ἐπίσταμαι ὥς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. μετὰ 
“Ὁ » » ΄, » ᾿. ᾿, δ 3 ἢ ΄ Ἁ »ο 

τοῦτον ἄλλος ἀνέστη. ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοὺ τὰ πλοῖα 
᾿ εκ ΄ “ ΄ Ν , ΄ ΄ὔ 

αὐτειν κελεύοντος, ὠσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, 

᾽ ν᾿ ΝῊ ΤΕ " " ε , ᾽ “ . ΄ -: 
ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὔηθες εἴη ἡγεμόνα αἰτεῖν παρὰ τούτου ᾧ λυ- 

ἐϊ56 οσοηνηιαπα. '"ΓΏΪ5, τ ὡς 

ἰόντος, 1. 51 (ΏΘΙΘ 566 

1ῃ6 ποίθ), ϑιποιηΐβ ἰο ἱπαϊὶγ. 

αἴ56., δ᾽ Πουρ λέγω αἀο685 ποῦ 

ἴακο {86 ρᾶγίϊο. οοπβίγποτο :; 

568 Ὁ. 1595 ; Β. 661, ποίϑ 4; ἃπα 

α. Μ. Τι 919. Οπ [Π6 δῆϑδ]ορν οὗ 

186 Ριθοθαϊηρ ΡαΒΒαΡΘ, [Π15 ΠΊΔῪ 

Ὀ6 σοηῃδβίγυρα ἃ5. 8οο. 8085. (ἃ. 

Ἰδόῦ; 1510; ἘΠ 975: 974: Β.. 658; 

μι ἢ {Π6 ποίθ). 

7 στρατηγίαν: ΟΟΡ. 866. (1ΠΠΘ6Γ 

0Ὀ].)}; 8600 {ῃ6 ποΐθ οἢ τὰ αὐτὰ 

ταῦτα, 6. 1. 50. 

πολλὰ. .. δι᾽ ἅ, ὨϊαΙΉ} ΛΘ ΓΙ50Ή.8 

10}. 

78 ποιητέον : 50. ἐστί; ο΄. σκεπτέον 

Ι, 55, 'δη8. 1ῃδ᾽ ποΐϑδ. δ Γθ. τἴ 

ἸΠΔΥ ὈΘ ὕδκθη δἰ ΘΓ ἃ5 Ῥϑυβοηδὶ 

ΟΥ ᾿ΠΠΡΘΙΒΟΙΔΪ. 

ὡς. .. πείσομαι : {Π6 νὈ. οἵ βαν ὶηρ 

τη 6 ΒΙΡΡΙΙΘα ἴῃ ροβὶ{ἰνθ 

ΓΌΥΤη. 

ὃν ἂν ἕλησθε: οΓ΄. ὅ,τι ἂν δέῃ, 1. 24, 

ἃηαἃ {ῃ6 ποῖθ. Οθβοῦνθ {μ8ῖ 

ὮΘΙΘ [Π6 ΤΕ]. 1ῖ56. ποῦ αὐτδοίθα ἴο 

{Π6 ὁ856 οἵ ἴπ6 δητθοθαθηῦ. 
Ἴ9 ἡ δυνατὸν μάλιστα (586. ἐστι), ἐο 

{16 {εὶ οοΐοη ΟΓ τι ῬοιῦοΥ. 

(. ὅτι ἀπαρασκευότατον, Ο. 1. 25 ἔ,, 

8δη4 {Π6 ποίρ. 

καὶ ἄρχεσθαι: 1... ἢ6 γη]θ6] 5 161] 

α8 1᾿ι|6. 

80 ὥς τις καὶ ἄλλος... 

ἐϊμοθι νυ: 

» , 

. ἀνθρώπων, 

α τοοῖϊ α8 απ οἶον ἡναη ἴηι ἐἶι6 

τὐογνἱα. ῖθ Ῥαχγί{ϊνθ 

σθη., ψίςἢ {Π6 Βαρουϊδίϊνθ δαᾶν. 

μάλιστα (πιοϑβὲ ΟΥ̓ αἰΐ ἠιοη). 'ΤὮ]Β 

δαατῖοη ἰηἰθηβὶἤθβ Π6 ΡὮγαβο. 
ὥς τις καὶ ἄλλος,  ϊοΟῊ ἰ5. 156] 

1Πο] αβῖνθ; ΟΓἹ εἴ τις καὶ ἄλλος, 

1 2. ΕΠ: 

81 ἐπιδεικνὺς μὲν... ἐπιδεικνὺς δέ: 

ἃ 5οοα δχδιηρὶθ οὗ 86 ἤριτγθ 

ἉΠΆΡΠοΟΥἃ: 566 {Π6 [πίτγοα,, 8 39. 
ΘΙ 8 ὀκνοίην μὲν ἂν... 

φοβοίμην δ᾽ ἄν, ΑΙ ΠΟΌΡὮ ἴῃ θτθ [Π6 

γ. ἢιβύ πδθα ρσῖίνθβ ρΐδοθ ἴο ἃ 

ΒΕΓΟΠΡΘΥ ΒΥ ΠΟΏΨΤΗ. 

82 ὥσπερ . .. ποιουμένου, ([1{.) «8 

ἐποιν ἐξ ἀὐονα δασμισανα ἐπιαΐ 

γι τῦα8 πιαϊκίηρ 1.8 Ἡναγο]ι. 

'ΤῊΘ βίγθβϑ 4115. οὴἡ πάλιν. ΤῊΘ 

ἰοχῦ 18, ΠούΘΥΘσ, πποργίαΐη. 

ΞΟΙῚΘ ἰηβογύ ἄν, πα {Πη6 οοτγθο- 

ἴον οὗ {Πῃ6 Ῥατὶβ ΜΩ͂, ᾿Ἰηβογίβ μή 

Νοῖθ {πῃ6 βῃι{ οὗ σοπβίσγποί οη 

ἢ αἰτεῖν; ΡΟΥΘ γὸ δα ἴνο 

8008. 

838 ὡς... εἴη, ποῖῦ Κοοϊ5}. ἐξ τρα8. 
ὡς 15 ποιῖῦ, ταῦμον [δη ἐμπαΐ, πα 

Βῃου ϊα ρσθηθγα}ν Ὀ6 {τα πηβὶ ίθα 

ποιῖῦ ἴῃ {Π 15 1156. 

ᾧ . .«- πρᾶξιν, τὐπο86 τππαονακίηπῳ 
106. αὐ γι ϊηϊηρ--- οί μοῚ ΒΒ 

ἴο αἰτοῦ ΒΡΘΘΟΉ, Αἰ γαν 5 ΘΆΒΥ ΤἴῸΓ 

{η6 ατρϑοὶς. ἘῸΓ {86 ἀδί. ᾧ, ο΄. 

αὐτῷ, ο. 2. ἴ, δηα [86 ποίθ. 

ἀνθρώπων 
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κ. “- ον ΄ ὃ Ἃ 

μαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν ὃν ἂν 

Κῦρος διδῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμῖν κελεύειν Κῦρον προκα- 
-“ ᾿ ον ἊΝ , 4 »- Ἂ » Ν “ » ΄ Δ 

ταλαβεῖν; ἐγὼ γὰρ ὀκνοίην μὲν ἂν εἰς τὰ πλοῖα ἐμβαίνειν ἃ 
“ “- - Ἂ 

ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσῃ, φοβοίμην δ᾽ ἂν 
ἰπς ἰς ἰξ ἃ ὃ [4 «“ θ Ἁ ς ἴω » , ὅθ ᾽ » 

τῷ ἡγεμόνι ὃν δοίη ἕπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ἀγάγῃ ὅθεν οὐκ ἔσται 

ἐξελθεῖν: βουλοίμην δ᾽ 

αὐτὸν ἀπελθών: 

ἂν ἄκοντος 
ἃ ᾽ , 2 

οου δυνατόν εστιν. 

2 Χ 

αἼΤΙῸΩΝ Κύρου λαθεῖν 

ἀλλ᾽ ἐγώ φημι ταῦτα 

μὲν φλυαρίας εἶναι: δοκεῖ δέ μοι ἄνδρας ἐλθόντας πρὸς Κῦρον 

84 εἰ. .. πιστεύσομεν: ἴοι [ῃ6 

ἴθη85θ0, 566 ἃ. 1391; ΗΠ. 8936; Β. 

602 ποίθ 2. Νοῖθ {πΠ6 αἰ θυθηοο 

Ῥοϑύνθθῃ Β0 ἢ ἃ σοπαϊζοη πα 

[8 ἔοττη ψ]ῦ ἐάν. 
85 τί κωλύει. . . προκαταλαβεῖν, 

ιομαΐ μποῦν 5 οὐ δία! αἴγιο ΟὝΥῖι8 

ἰο 5οῖζε ἐμῈ ποῖσηίβ ΓΟ} τι8 α8 

τἰο1} ἘῸΓ {Π6 σοηβύγ Οὐ] 008 

νὴ νῦβ. οὗ πἰπαθγίηρ, εθο α. 

1549; ΗἩ. 963; Β. 643. 

86 ἐγὼ γάρ, 707 1, οογίαϊηῖϊῃ. ΤῊΘ 

ῬΙ͵ΙΌΏ. 1Β ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΘΙ ΡΠ 85]Ζθα. 

ὀκνοίην ἄν: ροΐθηϊ!α! ορί., ἴῸΓ 

ΒΘ ἢ {ΠῸ6 Το] ] ον 'ηρ σομ 1}. το]. 

ΟἸΔ 56 ΒΌΡΡΙ165 [Π6 ρσγοίΐδαβίβ, ΟΥ 

σὺν ὑμῖν. . - ἂν εἶναι, 1. 29, δηα 

{η9 ποΐθ. Τὴ νϑ., ἴῃ βοῇ ἃ 

Τ6]. οἸδιιβθ, ρΘΠΘΓΔ ΠΥ ΘΡΤΘΟΒ ἴῃ 

τηοο σι {Π6. 50)ν. οΥ ορί. 

ἼΡΟΠ ΜὨΪΟΗ Ὁ ἀρρθμηαβ; βθο α. 

1970. 9: 1150; ἩΠ 91908:.917; Β: 

695 (εἰ Ὁ ΠῚ 177. 1:8; 

87 μὴ - - - καταδύσῃ, ἰο5ὲ 6 Ἠϊαν 

ϑίγυϊς τἰ8 τοί 158 ἐγῖγθηιο5 (αδί. 

οὗ πὴθ8η8). ΤΠ οοηὐταβῦ Ρ6- 

ὕψθθη πλοῖον (ηϊιθγο͵ναν ηϊατι, 

ἐγαηϑΡΟΥ) ἃπαὰ τριήρης Οἱ’ ναῦς 

(5πτρ οὗἩἨ τσαν) 156 Θοηβίϑ ὉΠ] θιη- 

Ῥῃδβίζθα. Οὔβοῦνθ ὑπαῦ ἴῃ {πὸ 

οἴδαβξθ ψι ἢ μή [ΠῸ νὈ. 15 ποῖ 

Δββια]αὐθα ἴο {πΠ6 ορῦ. (α. 1270, 

2, 6. Μ. Τ΄ 1800; δηα {Π6 ποῖίθ 

οἢ εἴη, Τ1, 4, 8 3). 

88 ὃν δοίη: [Π6 Ἰη0οα ΘΧΘΟΙΙΥ 85 
1πη ἃ δοίη, αθονΘ. Αρϑῖη [Π6 ΤΕ]. 

15. ποῦ δἰγδοίθα ἴο {Π6 ὁο8856 οὗ 118 

δηϊθοραθηΐ. 

ὅθεν, (ἐο αἰ Ῥία 06) τὑΠ 6106. 

οὐκ ἔσται, ἐΐ τοὐϊϊ δ6 ἱηιροϑββίδ|6--- 

ΕὔγοηρΡοΥ {Πδη οὐκ ἂν εἴη. 

89 βουλοίμην. .. ἀπελθών, απὰ 1 

δ]ιοιίαι τὐΐδν, τον} 6 1 ἰο ἔγῃ ἴο 

60 ατραῃ (ἀπιών) τοἱϊποιιέ Ογγιι5᾽ 

ὁοπ8θηΐ, ἐο σοί οὐ τοϊποι ᾿ὺ8 

κηοιυίοασο - «πούμον ροΐθηϊ. ορί., 

ἔου ΒΟ ἀπιών ΒῈΡΡΙΙ6Β ἃ ῥγοῖ- 

8518. ἄκοντος Κύρου 15 σ',6Π. 8058. 

Τὴ {18 οοηβίσ ποίη [Π6 ῥϑγίϊο. 

ὄντος 15 δἰπηοβδῦ ΠΟΥΘῚ οἵηϊθ6α, 

5ᾶνθ ψι ἢ ποτα ψ Ἐ]ΟΘΉ σ8η, οὗ 

1Βπϑιήβθῖνοθ, 6 ἴθι! 85 ρϑγί!68. 

(ἑκών, ἄκων, 66.): 5606 α΄. 1511; Η. 

912, ΒῸΓ {Π0 ΡΏΓδΒθ, λαθεῖν... 
ἀπελθών, ε΄. τρεφόμενον ἐλάνθανεν, 

6. 1.51. Νοίοθ {πὸ 5 { οὗ [6 86, 

ἀπιών... ἀπελθών; δΔηα 566 6. 

1586; 1290: Ἡ. 8560; Β. 543. 

90 ὅ: οἰϑιιβθβθ. ὈΘΡῚ πη ηρ ΜΙ 8 

ΓΘ]. ἃΓ6 ἴϑι σου ΠΟΠΘΙ ἴῃ ατθοκ 

8Δη 4 [,ε4{. [ἢ8ὴ ἴῃ Βηρ., 8πᾶ 
816. οἴΐθη Ροβϑῦ τϑπαριθα Ὀγ ἃ 

αδτηοηβίν. υὶ ἢ ἀγα οὐ διέ. 

ἐγώ : ἀρϑῖη βὑγοηρ]ν θη ΡΠ δίϊο. 

91 δοκεῖ δέ μοι, ἴτοοὶν, 7 γ60οηι- 

γιθηα. ΕἾνΘ ἴο!] ον ῖηρ ἰΠΗΠΒ. 
Βδηα 85 Β110}85. ἴο δοκεῖ, 

ἄνδρας ἐλθόντας. . . ἐρωτᾶν, ἐμαΐ 

90 



95 

100 

40 ἀπαρβεκία 

οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κλεάρχῳ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον τί βούλεται 
ς -" ΄“" ᾿ ΦἊ Ν « “ ἐφ, ΄ “ 

ἡμῖν χρῆσθαι: καὶ ἐὰν μὲν ἡ πρᾶξις ἢ παραπλησία οἵαπερ 

καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ξένοις, ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς καὶ μὴ 
͵, - Ξ , ΄ , γχ "ἢ ΄ 

κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν τούτῳ συναναβάντων: ἐὰν δὲ μείζων 

ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν φαίνηται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικιν- 
ἴω ο' - »Μ 

δυνοτέρα, ἀξιοῦν ἢ πείσαντα ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς 
77 » , Ὁ Χ ᾿ ς , ἊἍ [ὠ 30. ΟΜΝ ᾿ 

φιλίαν ἀφιέναι: οὕτω γὰρ καὶ ἐπόμενοι ἄν φίλοι αὐτῷ καὶ 
, ε ΄ Ἀ ᾽ , » “-“ Ἃ » ΄ “ 

πρόθυμοι ἑποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς ἂν ἀπίοιμεν- ὅ,τι 
ς ἃ Ἀ - ΄ » “- ἥπερ ες ἐν μ ν ΄ 

δ᾽ ἂν πρὸς ταῦτα λέγῃ ἀπαγγεῖλαι δεῦρο: ἡμᾶς δ᾽ ἀκούσαντας 

πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι. 

Εδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας ἑλόμενοι σὺν Κλεάρχῳ πέμπου- 

διιϊέξαθδίο ἤϊθπ 90... απαὰ αϑ}:. 

ΤῊ βίπαθηΐϊ βῃου]ᾶ αἰβιϊηρσ 5 

Ὀούνϑθῃ αἰτεῖν Δη6 ἐρωτᾶν. 

992 οἵτινες ἐπιτήδειοι : 856. εἰσι. ὅστις 

οἴΐϑθῃ βΒθῦυϑβ ἴο σβαγδοΐθγιζθ. 

τί... χρῆσθαι, τυὐμαΐ τι86 6 τοῖϑ ἢ 5 

ἐο πιαΐα Οὗ τι8. τί 156 ΠΘ ᾿ἴῃπ8Γ 

Ο00]., ἡμῖν, [86 αὖ. οὗ Ἰη 9818. 

93 ἡ : Βι07ν. οὗ εἰμέ. 
οἵᾳπερ: δὐὐτδοίθα ἔγοτη. {Π6 8066. 

(ο7. τί, ἃθον 8) ἴο {86 ο856 οὗ [Π 8 

ὈΠΟΧΡΙΘββθα δηΐθοθάθηῖ, ΕῸΓΣ 

{86 αδΐ., 566 ΕΑ. 1115; Η. 113; Β. 

392, 2. 
94 πρόσθεν: [ῃ6 ΤΟἔθρσθπμοθ ἰβ8 ἴο 

ῃ6 Θχρθαϊζίοῃ τηθηὶοηθα ἴῃ 1, 

1.89, 
ἕπεσθαι καὶ ἡμᾶς, ἐπαΐ τ06 ἴοο Γοϊϊοιυ 

(α8 τ0οἰϊ α8 {π6}}}. 

μή: ποῦ οὐ, ἕο [89 ἰηῆπ. 15 ποΐ ἴῃ 

ἰηαῖν. αἴδβο. 

95 κακίους: ἴον [Π6 ἔογῃ), ΟἿ. πλείους, 

Ι. 35; ὕΠθγθ ποιῃ., Β6.θ 860. 

τούτῳ: 1.6. Κύρῳ. Το αδΐ. 15 ἅτ 

ἴο ὕπθ σοιῃρουπᾷ νΌ.; ο΄. αὐτῷ, 

ο. 1. 87. 

τῶν συναναβάντων : ἴογ Π6 6 Πη.; Β66 

{86 ποίθ οὴ Κύρου, α6. 3. 142. 

μείζων : ἴοτ {πῃ ἔοττῃ, 566 α. 561, 4; 

84, 8; Η. 2588, 68; Β. 134; 839; 2. 

96 τῆς πρόσθεν: πράξεως ΒΌΡΡΙΪΘ5 
1561. ΕῸΓ {Π6 οδ56, οὗ. τῶν συ- 

ναναβάντων, Δ ΌΟΥΘ. 

ἐπιπονωτέρα: ἴον {Π6 ἴοττη, 566 ἃ. 

800, 6πα : Η. 249: Β. 132,1. 

97 ἀξιοῦν: 8ΠΟΙΠΘΙ 5.0]. οὗ δοκεῖ. 

Ὅροη [1ὖ, ἴῃ ἴὰτη. ἄγειν ἃη6 ἀφιέναι 

αἀθρθημα. ΑΔ5 15 50]. 6 τᾶν 

ΒΌΡΡΙΥ ἄνδρας (ἱ. 6. ἐπε οπυομδ; 

67. 1. 91). οὐ ἡμᾶς (ἐμπαξ τῦὸ αἴ6- 

ῃιαλιαῖ, αοἴϊηρσ ΓΒΠΤΟῸΡ ἢ {886 6η- 

νΟΥΒ). 

πείσαντα : ἴῃ ΔΡΤΎΘΘΟΙΠΘΗΐ τ] αὐτόν, 

1.6. Κῦρον, ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙθΘα ἃ8 

50]. οἵ ἄγειν. ΤῊΘ “Ῥοιβαδβίοη ἢ 

τηθϑηΐ 5, οὗ ΘοῦΓΒθ, ἱποῦθᾶ86 οὗ 

Ρᾶγ. 

πρὸς φιλίαν, ἦη,) γϊτοπαξ)υρ. ΤῊΘ 

ΡΓΘΡ., ἢ 18. οαᾶ56, ἴβδιοϑ {6 

ΡὈΪᾶοθ οὗ 8ὴ ᾶν.; ο΄. ἀπὸ τοῦ 
αὐτομάτου, ο. 3. 100. 

98 ἑπόμενοι. .. ἀπιόντες: Θαυϊνᾶ- 
Ἰθηΐ ἴο εἰ ἑποίμεθα. .. εἰ ἀπίοιμεν. 

φίλοι... πρόθυμοι: ρῥτγρά. 8675. 

100 ἀπαγγεῖλαι: 86. 1Π6 ΘηνονΒ. ΤῊΪΒ 

ἴηῆη. ἃ πα, ἤΠ81]ν, βουλεύεσθαι, ἃγΘ 

Β{1}1 Β 075. οὗ δοκεῖ, 

101 πρὸς ταῦτα, ἐπ υαἱειὺ οἔ ἐ]ιῖς. 

102 ἔδοξε ταῦτα, ἐϊιὶβ8 τὰ 8 αεἶον- 

ηιΐιει οι, ἃ βΒῖοοκ ἰθρὰὶ]ὶ ΡῥὮΓϑβθ. 

19 

20 

.-» 

ἃ Ἅ. 
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Βοοῖς 1, Οπαρ. 111 

ΓΟ Ρ, ΄ τς Ἁ , οἱ -“ 

σιν οἱ ἠρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ. 

41 

ἃ " » ,΄ 

ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο 

ὅτι ἀκούει ᾿Α βροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ 

εἶναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς: πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βού- 

λεσθαι ἐλθεῖν: κἂν μὲν ἢ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθεῖναι 
“ ΄σ “ Ἂς - ΄ 

αὐτῷ, ἢν δε φύγῃ, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα- ἀκού- 

σαντες δὲ ταῦτα οἱ αἱρετοὶ ἀγγέλλουσι τοῖς στρατιώταις " τοῖς 

δὲ ὑποψία μὲν ἣν ὅτι ἄγει πρὸς 

θαι. 
“ ΄ - , “ 

πᾶσι δώσειν οὗ πρότερον ἔφερον, 

βασιλέα, ὅμως δὲ ἐδόκει ἕπεσ- 
»-“" Ν ’ ς οὗ “ Φ' -“"  φ [ 

προσαιτοῦσι δὲ μισθόν: ὁ δὲ Κῦρος ὑπισχνεῖται ἡμιόλιον 
᾿ ," “ [4 ς Ν ἀντὶ δαρεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ 

Νο σοπμπροίϊνθ 15... οὔ σοσΓΕΘ, 

ΠΘ6ΘαΒ66; οἤ. ταῦτα εἶπεν, 1. 53, 8πα 
{86 ποίθ. 

108 οἱ ἠρώτων... τῇ στρατιᾷ, τ 0 

αδιοα ΟὙγι5 ἐπα αιιοδέϊοτιβ α6- 

οἰάοα οὐν ὃμ ἐπ αὐηῖῃ. ΤἘὮΘ νὈ. 

85 Ὀθοΐίῃ ουΐοι 8η6 ᾿πΠΠῸῚ Οὐ. 

104 ἀκούει: ἀτοεκ, 1 πηρ'., οἴξθ ἢ 

1565 {Π6 Ρ͵θξ. οὗ νβ. οὗ ρϑιοθρῃ- 

[0 1πΠ Οοᾶ805 ψ ΏΘΥΘ {ῃ6 φϑτῇ. 

σου] ὍΘ. ΤΊΟΓΘ Ἰορίοδὶ. Αἴΐοὺ 

{ῃ6 ραβϑῦ ἴθῃβθ ψ τηϊσῃΐ, οὗ 

ΘΟΟΌΓΞΘ, ἢᾶγν6 Π δα ἀκούοι. 

ἐχθρὸν ἄνδρα, α 706 ΟἔἹ }ι15. Ἐὸοτ 

16 αἰρθγθποθ Ὀθύνθθῃ ἐχθρός 

ΑὯΠ πολέμιος, ΕΘΘ6Θ {ῃ6 ποίθ οἡ 

1.9}: 
105 εἶναι: ᾿πηα6]γ. αἶπο, αὔξοι ἀκούει, 

Μ ΒΙΘΉ οἴΐθπου ἴα κοβ {Π6 ρῥδιί!ο., 

ἘΞ ἀρῶνθ, δ. Ὁ. 197 ΟΥ. ὅτι, ἃ5 

ἀθονο,].34. 1 [{Π6 1ΠηῆΠ. Τη6 16 

ΠΘΑΥΒΘῚ 15 ἰπαϊοαύίθα (ἃ. 1593,1- 

Η. 986). 

ἀπέχοντα: τὶ ᾿Αβροκόμαν. 

δώδεκα: δὴ τπηαροιβίδίοθιηθηΐ, ποΐ 

ππηδύαγαὶ ἀπηᾶθν [ἢ6. οἰτουτη- 

Βίδηοθβ. ΑΒ ἃ τηδίζου οὗ ἕδος 10 

ἰοοῖς {ῃθῖὴ πϊποίθθη ἧδυ5 ἴο 

ΤΌ8 0 ἢ ΓΒάρβδοιβ, θτθ {πον 

ΟἸΙΌΒΞΒΘΩ {86 ΕΠ ΡΓαίθβ. 

ἔφη: τοβιαιηϊηρ ἀπεκρίνατο, Ὀΐ τ ΙΓ ἢ 

ἃ 581 ἴο {86 ᾿ἰπῆη. σοπβίγαο- 

ἰἰοη. Τὸ 15 θυργθββθα ἃσδίῃ ἃ 

11πη6 Ὀδ]ον. 

106 κἂν (καὶ ἐὰν)... ἡ, 1 πο 

δΠηοιία (ργοῦο 0) δ. ΤΠ αἰτγθοΐ 

Τουτὴ 15 τοίαι θα, 85 Βοὸ οἴζθπ, πα 

πη {Π6 ποχῦ 11η6 ψγὸ ἢδᾶγθ {Π6 νὉ. 

ἴῃ {πΠ6 ἢἤτιβῦ Ῥθύβοῃ, 885 δῦονυβ, 

ΤΠ ΒΘΗΣ 

χρηήζειν: ΒΟΈΤΟΘΙν ἴο 6 αἰδβίϊη- 

Βα 5ῃ θα ἔτγοτη {Π6 ἴδι σΟΙΠΤΠΟΠΘΓ 

βούλεσθαι. ἬρτΘ 15 τξθ νοϊαβ 

{Π6 τϑρϑυϊζοη οἵ {ῃ6 βϑπιθ ποτα ; 

Ε66 {86 Τηίτοα., 8 39. 

107 πρὸς ταῦτα: οΥ΄. θονθ. 1. 100. 

108 αἱρετοί: ἴοΓ ἰῃ6 ἔοτοθ. οἵ {6 

Βα ΠΧ 566. [86 ποίΐθ. οπ 

ἐγκέλευστοι, 1]. Θ2. 

τοῖς δέ: 566 {Π6 ποίθ οῃ ὃ δέ, ο. 1. 12. 

109 ὅτι ἄγει: ῬΓΘ65. Π6]65., 85. ΜῸ]}]} 

85 ορίβ., θη αποΐθα «ἔθου ἃ 

ΒΘΟΟΠΟΔΓΥ 6 ΏΞ6, 8ΤΘ ΠΘΟΘΒΒΘΓΙΪν 

ΤΟ Πα ΘΓΘα 85 ραβδύ ἴθπβοβ ἴῃ Βηρ. 

ἐδόκει (86. αὐτοῖς), ἐποῃ οογιοἰπεοεϊ. 

ΓΠΘ ἴθη86 ᾿Π 0]|165 66} θυ ίϊοη. 

110 προσαιτοῦσι: ποίθ {Π6 ἴοτορ οὗ 

186 ΡῬΧΘρΡ. 
111 δώσειν: ΙΠη61ν. αἶδο. αὔξοι ὑπισ- 

χνεῖται; ἴον {Π6 οΟΥΘΙ Θσοηβίγαο- 

{10}, 566 6. 3.. 11. 8)ηα {Π6 ποίθ. 

αἰζτδοίθα ἰοὸ {ῃ6 οᾶβθ οὗ 15 

οἰητ6α δηὐοοθάθης. ΤΠΘ σοη. 

15. ἀπ ἴο {π6 ἔδοὺῦ {πᾶΐ ἡμιόλιον 

τ-τος, 

οὗ: 

110 
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42 Απαδθειβῖα 

“-“ Ἁ “ ’, “ ἈΝ ᾽ Ἀ ΄, » ᾽ Ν » ΄“ 

τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ: ὅτι δὲ ἐπὶ βασιλέα ἄγοι οὐδὲ ἐνταῦθα 

ἤκουσεν οὐδεὶς ἐν τῷ γε φανερῷ. 

ΓΞ 
5 Ἁ Ἁ , , φΦ' ΨΦ Ν Φ , ’ 

ἐπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οὗ ἣν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα 

ἐντεῦθεν 
᾽ ΄, Ν .«“ , ’ 5 ἈΝ Ν ΄ 

ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ τὸν Πύραμον 

ποταμόν, οὗ ἣν τὸ εὖρος στάδιον. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς 

δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα εἰς ᾿Ισσούς͵ τῆς Κιλικίας ἐσχάτην 
, "8. “ ΄ ᾽ » ΄ ᾿ ᾽ , 

πόλιν ἐπὶ τῇ θαλάττῃ οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. 
] “ » « ’ὔ »" Ἁ ’ - ἐδ 

ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς - καὶ Κύρῳ παρῆσαν αἱ ἐκ ἸΠελο- 

ποννήσου νῆες τριάκοντα καὶ πέντε καὶ ἐπ᾽ αὐταῖς ναύαρχος 

Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς Ταμὼς Αἰγύπτιος 
᾽ - , » “ ΘΙ ΄ ΄ Ν "»ν Ϊἦ᾽’ 
ἐξ ᾿Εφέσου, ἔχων ναῦς ἑτέρας Κύρου πέντε καὶ εἴκοσιν, αἷς 

ἐπολιόρκει Μίλητον ὅτε Τισσαφέρνει φίλη ἤν. καὶ συνεπολέμει 

ἰῖβ ἔθ 845 ἃ οοπιρίδίϊνθ; οἵ. 

Κύρου, ο. 3. 142, ἀπα [Π6 ποΐρ, 8ἃπα 

σ. 1153. 
ἔφερον: μαᾷῖὶ δεθη, τοοεϊυίης. ΟἿ. 

ἐφύλαττον, ο. 2. 129, ἃπα [Π6 ποῖθ. 

ΔΊ {Π15 1155 οὗ φέρω. ΟΓ. μισθο- 

φόροι, 1, 4, 8 3. 

δαρεικοῦ: ο΄. ο. 1. 46, ἀηα {Π6 ποίῖθ. 
112 τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτῃ, 2067" 

ηιογίϊι 06} ἥνανι. 'ῈΘ δγῦ. 15 α15- 

ἰτιθυΐίνο, α. 951; ΗἩ. θ6570.. ἘῸΣ 

{Πῃ8 ρθη. μηνός, 5606 ἃ. 1136: Η. 

759; : 8559. 
οὐδέ: οἤ. ο. 2. 146, ἀπα {Π6 ποΐϑθ. 

1183 ἐν τῷ γε φανερῷ: οΓ. ἀπὸ τοῦ 

αὐτομάτου. ο. 2. 100, 4πα {Π6 ποῖθ. 

γε 1165 μα {Π6Γ6 νγ85 ἃ βεοσοῦ 

ππαογβίαπαϊηρ Ὀθῦνθοη ΟὙΤΓῸΒ 

Δα βοῖηθ οὗ {Π6 αὐτϑοὶς ᾿Ἰθϑάθυβ. 

ΤῊΪ5 ΟΠ ΓΡΘ 15 τη866 ἴῃ 1, 4, 8 12. 

ΟἜΠΑΡΤΕΕ ΝΥ 

9 εὗρος. .. πλέθρα: 566 {6 ποῖΐθ 

ΟΠ δύο πλέθρα, ο. 2. 30 ἢ. 

4 στάδιον : {Π6 οοτηπιοποβῦ ατροῖκ 

᾿ὩθάΒυγο οἵ Ἰθησίῃ ({Π6 Ἰοπρσίῃ 

οὗ (86 βίδπαδγαᾷ σοῦγεθ ἴογ {ῃ 6 

ἔοοΐ γΓ866). Τοῦ ]ν ἔννο μα πατρα 

γαγτᾶβ. ΤῺΘ ψοσὰ τηδῖτθβ ᾿ἴδ 

ῬΙΌΓΆΙ οἰ ΠΘΓ ΤΘρ]Γν (στάδια, 

1. 8, 8117), ΟΥ ἸΓΓΘΡΌΪΔΙΙν (στάδιοι, 

1,4, 8 4). 

6 οἰκουμένην, κ᾽ ξπαΐέρα!. 

Ἴ Κύρῳ: οἤ΄. αὐτῷ, ο. 3. 39, δΔηα [ῃ6 

ηοΐθ. Μίδην ποίϊοηβ οἴΐζθηῃ Ὀ]θπα 

ἴῃ ἴμθβθ ἀαἴβ. ΤῊΙΒ 15 ποῦ ἸηθγΘ 

δανδηΐασο; Ουὑγτὰβ πᾶ βυμ- 

ΠΠΟΠΘα [656 5Π1Ρ5 (8 5). 

παρῆσαν : ο΄. ο. 2. 14, πα {89 ποίθ. 

ΕῸΓ {86 τηρηζϊοη οὗ {π6 ἢθοϊ, 

7. οἱ 2. 197. 
Πελοποννήσου : ΟἹ ἴῃ6 σοπηροίϊοη 

οὗ ϑραγία σι {Π6 Θχρθαϊίοη, 

5660 {86 Τηίτοά,, 8 21. 

8 ἐπ᾽ αὐταῖς, 7)} Θογπιηϊατιε ΟΥ̓ ἐπ θην. 

Οοηίτγαβί ἐπὶ τῶν (Ὀθ]ονν, 

1. 19), ον, δοαγαῖ οἵ. 

9 ἡγεῖτο δ᾽ αὐταῖς, ἐπον τ06 70 60γι- 

απιοίο ὃῳ. ΤῊ αδῖ. (85 οοη- 

ἰταβίθα σὰ {Π6 ρ6}.) ΒΒΟΒ 

{8αὺ ΒΘ ψβ πού {6 ὶΓ ΓΘΡ ΔΓ 

ΘΟΙΏΤΗ8ΠΩ͂ΘΤ. 

11 ἐπολιόρκει. .. συνεπολέμει : ο΄. 

ἔφερον, 4ΌονΘ, Ο. 8. 111, ᾶἃηα {δ 

νεῶν 

»": 
“ἰ:ὦ...».- 
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8 Κύρῳ πρὸς αὐτὸν. παρῆν δὲ καὶ Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος ἐπὶ 

τῶν νεῶν, μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου, ἑπτακοσίους ἔχων ὁπλίτας. 

ὧν ἐστρατήγει παρὰ Κύρῳ. αἱ δὲ νῆες ὥρμουν παρὰ τὴν Κύρου 

σκηνήν. ἐνταῦθα καὶ οἱ παρὰ ᾿Α βροκόμα μισθοφόροι “λληνες 
) , Φ Ἁ Υ͂ κα , ς - ἊΝ 

ἀποστάντες ἦλθον παρὰ Κῦρον τετρακόσιοι ὁπλῖται καὶ συνε- 

- 

γιὰ Σ Ἂν δ 

στρατεύοντο ἐπὶ βασιλέα. 
Ε] “-“ 2 ΄΄ Ἂν “΄, , ὔ ᾿] Ν 

Εντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας πέντε ἐπὶ 

πύλας τῆς Κιλικίας καὶ τῆς Συρίας. 

καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις εἶχε καὶ Κιλί 9 

κ᾿ Ἢ Ξ ΄ ΄ 
ἦσαν δὲ ταῦτα δύο τείχη, 

κων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως ἐλέγετο 

φυλακὴ φυλαττειν. Χ δ ᾿, δ ᾿ς Ἁ , 

διὰ μέσου δὲ ῥεῖ τούτων ποταμὸς Καάρσος 

ποΐθ.Ό. ΕῸΓ {πῃ60 ἴβδοίβ, 5660 Ὁ. 

32, ἃπα {μΠ9 [Ιηΐτοᾶ., 8 26. ΤῊΘ 

ΜΟΙΟΒ ὅτε... πρὸς αὐτόν ἃτΘ ὈΥ 

ΤΩ ΠΥ ΟΟΠΒΙθσθα 8η ἰηὔθγρο]ἃ- 

{10Η. 

192 Χειρίσοφος : 

ξ8 21 8πα 88. 

18 μετάπεμπτος : 5606 {ἴΠ6 ποίθ Οἢ 

ἐγκέλευστοι, ἃ ὈονΘ, ο. 3. 035. Ηφτθ 

ἴοο 8 πᾶγϑ ὑπό ψι {Π6 σθη., ἃ 

ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΩ ῬΙΌΡΘΙ ΟἿΪΥ ΜΙ ἢ 

ῬΆΞΒΙΨν 65. 

14 ὧν: {Π6 ᾳ6η. 15 ΠΟΓΙΓΏ8] τὶ ἢ ν 8. 

τθϑηϊηρ οοηιηιαπα, δ6 αἱ {ἐ]ι6 

μοαάᾶ οἔ, εἰς. (ΕΓ. α. 1. 51, ἀπα [86 

ποΐθ), θα ποθ {ῃ6 ἀδθμῃοχηϊηδ- 

{ϊγθ ἴογοθ 15 80 βίγοῃρ' ὑπ {Π6 

ΡῬὮΏΓαΒΘ 15. ρυϑούϊ αν {Π9 βϑπὶθ 

8ἃΒ ὧν στρατηγὸς ἢν ; 666 α. 1109; 

1110. 

παρὰ Κύρῳ, τπηπαῖογ' Οντγιι. 

ὥρμουν, ἰαμ αὐ ἀπόοποῦ. 

15 σκηνήν: ἴῸΓ {Π6 ὁ856, 566 'ΕἙλλήσ- 
ποντον, Ο. 1, 48, ἃπα {Π6 ποίθ. 

᾿Αβροκόμα: ἃ Ποτῖο ἔογιη οἵ [6 
5θ6η. ((- 188, 8; ΗΙ. 1460). ΟἿ. 

Συεννέσιος (ΤΟὨ]Ο), ο. 2. 72, ἃπα {Π 6 

ποίθ. 

19 πύλας: ΡῬΓΘΔΟΙΟΑΙΙΥ ἃ ΡΙΌΡΘΓ 

ἜΘ; ὨΘΠῸΘ ΠΟ ἃτί. ΕῸΓ ἃ 66- 

Β6006 {π6 [πίτοἕ,, 

Βουϊρύϊοη οὗ {5 Ρᾶ55, 566 {Π6 

Τηύτοα., 8 29. 

ἦσαν : Ρ]., ΙΓ ΠΟῸΡῊ ἐπ βι]. 18 

ηθαΐ, ταῦτα Βίδη68, ΠΟΎΘΥΘΓ, ἴογ 

αὗται (αἰὐτϑοῦῖοα ἴο {Π68 σϑηαοτι οὗ 

{Π6 ργϑα. ποιῃ; 566 οἢ αὕτη, Ο.1. 

94), 860 [Π15 1ῖΒ Βδσαὶν ἴο Ὀθ 

᾿Ἰηο] παρα ϑιποηρ ΧΘΗ.᾽5. Θχοθυ- 

{Ἰ0η5 ἴο {Π6 τ} (566 {86 ποῖθ 

ΟΠ ἦν, α. 2. 88). 

20 τὸ μὲν ἔσωθεν : 56. τεῖχος. ΤῊΪΒ 

15 ἔασι Θχρ] αἰ Πα Ὀν {Π5 86 α]- 

ἰΐοη οὗ {πῃ6 ΡὮΓδβθ τὸ πρὸ τῆς 

Κιλικίας, 858, ὈΘΙ]ον, τὸ δὲ ἔξω 15 

ΘΧΡΙδίμθα ὈΥ τὸ πρὸ τῆς Συρίας. 

'ΓΏΘ ἔογτηδ] αὐ. ροβὶῦ. [6 πη 65 

1{5618 ἴο Θχρ!οϊΐηοββ. ΔΊ [Π9 

156 οὗ {Π6 8ᾶν. 1Π -θεν, 67. [Π 6 δ 

οὗ ἐκ ἴῃ, 6. 9., ἐκ δεξιᾶς, ογν, ἐι6 

γίσηί, ΠΘτο ὑΠ6 τοὶ ροϊηΐ οὗ 

νον ΟἸΗΘΥΒ ἔσο ΟἸΓΒ. 

εἶχε : ἴον {Π6 ἀρτϑθιηθηί, ο΄. ἢν, ο. 3. 

0, ἃ {π6 ποΐθ. ΞΘυθη 515 

γὰἃ5 Οὗ σοῦυτθθ ποΐ {ποῖ ἴη 

ῬΘΙΒΟΗ. 

21 βασιλέως : ΘἸη ΡΒ εἰῖο ροβίζοη. 

22 μέσου: ἃ ΠΟΙ, 88 ἃ ὈονΘ, 6. 2. 137. 

ὕροη {Π15 ψογα {Π6 βϑῃ τούτων 
αἀθρϑθηᾶβ; οὐ. θϑίονν, τὸ μέσον τῶν 

τειχῶν. 



τό σι 

9᾽0 

44 ἀπειθεῖ 

" 5 , «“ Χ ᾿ , - κα 3 
ὄνομα, εὗρος πλέθρουι ἅπαν δὲ τὸ μέσον τῶν τειχῶν ἦσαν 

στάδιοι τρεῖς" καὶ παρελθεῖν οὐκ ἣν βία: ἣν γὰρ ἡ πάροδος Ῥ Ρ ] 2 Ὧν γᾶρ. ἢ μ 
Ἁ ᾿ εἶ ΄ ᾽ Ἁ ΄ Ὁ“ " 

στενὴ καὶ τὰ τείχη εἰς τὴν θάλατταν καθήκοντα, ὕπερθεν ὃ 
ΠῚ , 5" ΖΚ κ ΕἼΣ Ν - ΄, ᾽ ͵, ᾽ ΄ 
ἧσαν πέτραι ἠλίβατοι- ἐπὶ δὲ τοῖς τείχεσιν ἀμφοτέροις ἐφειστή- 

κεσαν πύλαι. ταύτης ἕνεκα τῆς παρόδου Κῦρος τὰς ναῦς 
4 “ . ͵΄ ᾽ Ὡ Μ Ἁ Μ “ 

μετεπέμψατο, ὅπως ὁπλίτας ἀποβιβάσειεν εἴσω καὶ ἔξω τῶν 

πυλῶν βιασομένους τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν ἐπὶ ταῖς 

Συρίαις πύλαις, ὅπερ ῴᾧετο ποιήσειν ὁ Κῦρος τὸν ᾿Α βροκόμαν, 
» Ὶ , ᾽ , Ν ᾽ Ὅρα, ὦ ΄ 
ἔχοντα πολὺ στράτευμα. ᾿Αβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ᾽ ἐποίησεν. 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικίᾳ ὄντα, ἀναστρέψας ἐκ 

Φοινίκης παρὰ βασιλέα ἀπήλαυνεν, ἔχων, ὡς ἐλέγετο, τριά- 

κοντα μυριάδας στρατιᾶς. 

98 εὖρος πλέθρου : 5600 {πο ποΐθ᾽ Οἢ 

δύο πλέθρα, ο. 2. 30. 

ἅπαν τὸ μέσον, ἐπ τὐλιοῖϊο β0ᾳ66 

ὑδέιυθοηι. 

ἦσαν: αἰὐγδοῖοα ἴο {Π6 Πα ΘΓ οὗ 
ὑπ ριϑθᾶ. ποι, ἃ] Ππορὴ [86 

Βα). 156 βίηρ. ΟἿ. ἦσαν, ο. 2. 603, 

Δ η 6 {86 ποΐθ. 
925 καθήκοντα: ψιΓΠ ἦν, Ὀαΐ ποῦ 

ααϊῦθ θα αϊνϑὶθηῦ ἴο καθῆκε. ΓΘ 

Ραιίϊο. μ85 {Π6 ἕογοθ οὗ δῃ 86]. 

(Ππ|κ6 στενή); 67. φυλάττων, ο. 2. 123, 

8Δη4 [Π96 ποίθ. 

26 ἠλίβατοι: ἃ ρΡορίϊοδὶ νουα οἵ 

αηοοτίαϊη δἰγιηοϊορσυ; 566. [86 

Τηύτγοα., 8.39. 
ἀμφοτέροις : ἴον {Π6 Ροϑῖῖ., 5606 ς. 1. 

4, ἀῃᾷ {Π9 ποῖϑ. 

ἐφειστήκεσαν, μαὰ δοοη, βοΐ (ἃ πα 50 

1676) ΟἽ. 

ΟἿ ταύτης : τούαϊη {Π6 ΟὙΘΘΟΙΚ ΟΥΩ͂ΘΥ, 

ἐξ τῦαϑ8 θοοαιι86 ΟἹ ἐμιῖὶ8 ρα.88 ἐδπαΐ. 

Ογτγαβ᾽ Ῥιθραγαύοηβ μ8 Ὀθθη 

ΒΗ ΓΟΥΟΙΥ Ρ]απηθα. 

28 εἴσω καὶ ἔξω : Οὐὐτιιβ ΠΙΤηΒ6] ἢ 15 

ου 1π0 ΟἸΠ]οἴδη Βι6; ἢΘ 685 ἴο 

Ιᾶαπα ἰτοορθ Ὀοΐψθθοη {80 ἴνο 

γγ8}15 (εἴσω), ἃ Πα] αἰβὸ οἡ [ῃ6 ὅϑ υ- 

ἴᾶη 546 (ἔξω), Βοὸ ἃ5 ἴο ὈΘ ἰῇ ἃ 

Ῥοβιθοη ἴο αἰΐζαοῖς Α οσομιὸβ 

Ῥοίῃ ἴῃ ἔγοηΐ 8ηα ἴῃ (ῃ6 τοᾶν. 

ΕῸΓ {ΠπΠ6 ρθη. πυλῶν, 566 (. 1148: 

ἘΠῚ ΒΗ: Ἐ᾿: 500. 

29 βιασομένους : 

ῬΌΓΡΟΒΟ. 

εἰ φυλάττοιεν : ο67. εἴ τι δέοιτο, ο. 3.19, 

«ηςἰ {Π0 ποῖίθ. 

80 ὅπερ: -περ τηδῖτ65 {Π6 τϑίθγθποθ 

Οὗ {Π6 τε]. ἸηοτΘ Θχρ]]οϊί. 

381 ἔχοντα, 5ἴη6 πα παάα. 

82 ἤκουσε. . - ὄντα: ο΄. ο. 2. 126, 

δηα {Πρ ποῖθ. 

ἀναστρέψας, ἐτγγῖης Ὀαοῖς. 

88 ὡς ἐλέγετο: ἢ ψᾺΒ ΘΟΙΙ]65Β 

᾿ΠΠΡΟΒΒΙΌ]Θ ἔοσ ρθη. ἴο σοῦ εὖ [Π6 

{τας ἴη πηαύζογβ {κὸ {Π15, θαΐ Ὁ 

τ 85 ΘΒ. ἴον {86 ατρϑοὶς ἴο Ὀθ]θνθ 

ἴῃ 9 ναβί βίζθ οἵ ἴῃ Ῥρυβίδῃ 

ΔΥΤΩΪΘΒ; Ο7. 1.., 8911 δα 12. 

ῬΓΟΌΔΌΙν Α ὈτοοοΙη8Β, Πἰἰτὸ ὥυθη- 

ΠΘ515, 88 νι αἰζηρ ἴο 5606 ψ ΒΙΟῊ 

ΒΙ4θ ψὰϑ ἴο ψίη Ὀθἕουθ ΟΡΟΪΥ͂ 

δηταρσοηϊΖίηρ οἰῦμον ΟὙΤΒ. ΟΥ 

{π6 Κίηρ. 

τριάκοντα... 

ἤαύ. γρᾶγίϊο. οἵ 

οὐὐστρατίας τον τι 
51, τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι 

ΜΥΊΓ 018 ἰηνθυ- 

βίοῃ οἵ {πΠ6 πβδὰ8] ο856 τγϑ] αί!]οη- 

εἶναι τῆς ὁδοῦ. 
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᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ Συρίας σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 

πέντε εἰς Μυρίανδον, πόλιν οἰκουμένην ὑπὸ Φοινίκων ἐπὶ τῇ 
, » , Ἅ» 34" Χ “ δὰ “ » , - , 

θαλάττῃ" ἐμπόριον δ᾽ ἣν τὸ χωρίον καὶ ὥρμουν αὐτόθι ὁλκάδες 

πολλαί. 
΄ ᾿) “ 

καὶ Πασίων ὁ Μεγαρεὺς ἐμβάντες εἰς πλοῖον καὶ τὰ πλείστου 

5 κα " ἘΠ ἐκ ς , δ σά) ὧν εὖνν Ν 
ἐνταῦθα εμέεινεν ημερας ΕἼτα" καὶ Ἐβενιας 0 Αρκὰς 

ἄξια ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν φιλο- 

τιμηθέντες ὅτι τοὺς στρατιώτας αὐτῶν τοὺς παρὰ Κλέαρχον 
« 

ἀπελθόντας ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν “Ελλάδα πάλιν καὶ οὐ πρὸς 
“ ,ἷ " » ΄“ 

βασιλέα εἴα Κῦρος τὸν Κλέαρχον ἔχειν. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν ἀφανεῖς, 
᾿Ξ τ ͵ νι κ᾿ ε διῆλθε λόγος ὅτι διώκοι αὐτοὺς Κῦρος τριήρεσι: καὶ οἱ μὲν 

» . ΝΥ 3 ᾽ν 
ηὔχοντο ὡς δειλοὺς ὄντας αὐτοὺς ληφθῆναι, οἱ δ᾽ ᾧκτιρον εἰ 
Ὁ Ἂ: 

ἀλωώσοιντο. 

Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν: ᾿Απολελοί. 
φ “-“ μ- ΄ ᾿ ΄ » ν ἢ ’, ν “ 

πασιν ἡμᾶς Ξενίας καὶ ἰασίων. ἀλλ᾽ εὖ γε μέντοι ἐπιστάσθων 
“ » » , 5. Ἀ 4 » "7 » 
οτι Οοὐτέε ἀποδεδράκασιν" οἰδα γαρ ΟἼΓΉ) οὐχονται" ΟὐΤὲ αἸἼΤΟΊΤΕ- 

91: ΒΒ1ρ, οοηΐταβῦ [Π6 πουτηδὶ 6. ἔογτη εἴα, βθρὸ (. Η. 359. 

Οὗ ΤηΘ8ΒῈΓΘ (6. 6.ν 6. 2. 41). ἘΣ ΤΣ ὃ, 

86 οἰκουμένην : ΠοτΘ 86 ὕψο ἴηθ8η- 41 τοὺς... ἀπελθόντας, τπ0 Παὰ 

ἱῃρ85 Τηπαδιξοα ἀηα 5ἰξιαΐοα ἅτ ΘΟΉ6 οὐθῦ. ΒῸν [{Π6 ἔδοῖβ, 566 
ὈΙΘπαθβα. ΘΙ ΘΕ 

87 τὸ χωρίον: {Π6 Β.0]., ποῖ {Π68 

ῬΡγθα. ποι, ἢ85 {πθ΄ ᾶγῖ.; 566 ἃ. 

956; Ἡ. 669; Β. 449. 
αὐτόθι: 80 ΟἹΟΘΙ ἴοση οὗ αὐτοῦ, 

ἐΠι6}6. 
ὁλκάδες: ΟΥΓ. πλοῖον, ἃ5 οοηΐταβίθα 

ΜΙ ναῦς (ο. 8. 87, ἀηα {Π6 ποίθ). 

89 ἐμβάντες εἰς: ποΐθΘ Π6 ὈΓΘΡΒ.; 

8.η6 οἤ. ἐμβάλλει εἰς, ο. 2. 45. 

τὰ πλείστου ἄξια, ἐΐπεῖν πιοδέ ταΐτι- 

αδῖο οβεοΐβ. ΟἿ. α. 8. δ1, δηα [ῃ 9 

ποῖθ. 

40 ὡς μὲν τοῖς πλείστοις : ποίθ μέν; 
οὔμουβ ὑπουρσπῃῦύ αἰ θυ θηί!νυ. 

ἐδόκουν : ῬΘΙΒΟΠΔΙ, ἴῃ ἃ 6856 ΨΏΘΓΘ 

Ἐππρ. τΘαῦϊτοβ {ῃ6 ᾿πηρΘΥΒΟ 8] 

156; 6. α. 2. 41, ἀηα {Π6 ποίϑ. 
φιλοτιμηθέντες ὅτι... ἔχειν, ἡεαἴοιι5 

δεοαιι86 Ογτιι5 παᾶα ρογηυϊέέοα 

ΟἸδαγοῖυι8 ἐο ποορ, οἷο. Ἐὸτ [ῃ6 

452 ὡς ἀπιόντας: ο΄. ὡς ἀποκτενῶν, 

6. 1,12, ἀπα [Π6 ποΐθ. ἘὸῸν: εἶμι, ἃ5 

ἃ ἔαΐ., 566 ο. 8. 3, πα {Π6 ποίϑ. 

44 διώκοι, τῦα8 ριινγϑιῖησ; ποῖ 

τὐοιιία ριγδιο; αἰτθοῖ, διώκει. 

46 ηὔχοντο... ληφθῆναι, ργαυψοα 

ἐπαΐ ἐπομ πυΐρσέ ὃ6 οαρτιινοα. 

εἰ ἁλώσοιντο, ἐγ ἐπροῃ τὐὸγὸ ἰο 6 
οαρίνγοα. ΒῸΓ {Π6 ἑαΐ., οΥ. πισ- 

τεύσομεν, ο. ὃ. 84, ἃπα [Π6 ποΐο, 8η6, 

ἔογ {Π6 ᾿πηρ]]6α 1ηα]ν. ἀ156., [ῃ 6 

ποΐθ οὴ εἴ τι δέοιτο, ο. 3.19, ΟὙτ θ᾽ 

Βθνθυῖν 86 8] γθϑαν ὈΘΘ ΒΟ Π 

([, 2, 820): ο7., αἴδο, ὑπ Ογοῃΐδβ 

ΘΡρ᾿βοάθ ἴῃ οπᾶρ. νὶ, 8)η4 Χρηο- 

ῬΒΟΠΒ οπ οΟΓαΒ ἴῃ 1, 9, 8.13. 

47 γε μέντοι: γε ΘΙ Πα ΒΙΖοβ {ῃ6 

Ῥγθοθαϊηρ ψογα 8Πη6 μέντοι 15 

δανθγυβδῦϊννο, ποισουον. 

48 ἀποδεδράκασιν: (ῃ6 νοτα ἰπη- 

40 

45 



οι 

50 

40 Απαθακῖβ 

φεύγασιν: ἔχω γὰρ τριήρεις ὥστε ἑλεῖν τὸ ἐκείνων πλοῖον" 

ἀλλὰ μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς διώξω, οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδεὶς ὡς 
Ι] Ἀ [4 Ἁ Ε ΄“ ΄“- Ψ Ἁ Ἂς » ᾽ ’΄ 

ἐγὼ ἕως μὲν ἂν παρῇ τις χρῶμαι, ἐπειδὰν δὲ ἀπιέναι βούληται, 

συλλαβὼν καὶ αὐτοὺς κακῶς ποιῶ καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλῶ. 
» Ν »ν γ΄.» “ ΄ ϑιιδὰ Ν ς - ΩΥ ς - Ν 
ἀλλὰ ἰόντων εἰδότες ὅτι κακίους εἰσὶ περὶ ἡμᾶς ἢ ἡμεῖς περὶ 

ἐκείνους. καίτοι ἔχω γε αὐτῶν καὶ τέκνα καὶ γυναῖκας ἐν 

Τράλλεσι φρουρούμενα: ἀλλ᾽ οὐδὲ τούτων στερήσονται, ἀλλ᾽ 
᾿ ΄ “- ᾿ “ ᾿ ΘΙ ᾿ς » - λ ἃ }Ὶ ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ἕνεκα περὶ ἐμὲ ἀρετῆς. καὶ ὃ μὲν 

ταῦτα εἶπεν" οἱ δὲ Ἕλληνες, εἴ τις καὶ ἀθυμότερος ἣν πρὸς τὴν 

ΡΙΪ65 βύθα! τ; 1{ 15 τοσ Δ Υ]Ὺ π8θα 

οὗ Γυ πᾶνγᾶν 5’ᾶνθ5. ἀποφεύγω, ΟἹ 

1Π6 οὔμϑι μηᾷ, 1 Ρ}165 βρθϑᾶ. 

ΤῊὴΘ ἴνο γνΌ5. ἃραῖὶη ΟΟΟῸΓ 5146 

ὈΥ βἰαθ ἰη 11,2, 513 δηα 11,5, 51. 

οἴχονται: ἃ ΡὈΓ65., ΜΥῚΓΠ [86 ἴογοθ οὗ 

8. Ῥοσῖ. (α. 1256; Η. 821, οπᾶ; 

Β. 521, ποίθ.). 

50 τριήρεις. .. πλοῖον: ΕΓ. ἃΌονΘ, 

ο. 8. 817, )8πα [86 ποίϑθ. 

ὥστε: ποῖ οὗ οί] γϑβα]ῦ; 566 ἴΠῃ6 

ποῖῦθ οἡ Ὁ. 1. 19. 

51 μὰ τοὺς θεούς: ἃ πορ. οδ΄ ; 566 

6. 1066: 1061; ΗἩ. 728; Β. 544. 

ἔγωγε: ΘἸπρῃδίϊο ἔογηι, ΓΘρ ΪΔΓΙΥ͂ 

πδθα ἴῃ οδίῃβ. 

διώξω : ΤΙΠΟΥ6 ΘΟΙΏΤΠΟΏΪΥ [86 ζαΐ. οἵ 

{815 ν. 85 1Π6 τη] α]6 ἔοσγτιη. 

οὐδ᾽ ἐρεῖ οὐδείς: ἃ ῬΡοβίροπρα 500]. 

18 Τρ! ΑΓ] ἴο Ὀ6 θιῃρΒδ5ϊΖθά. 

ΕῸτγ {μ6 ἀου ]6 πθρ., Β66 6. 2. 152, 

8 .η4 {Π6 ποίϑθ. 

52 ἕως... ἂν παρῇ τις, 80 ἰοη) α8 

ΟἿ 18 ιυἱέ πιο. ὥὅθθ 86 ποῖθ 

ΟἿ ὅστις ἀφικνεῖτο, ο. 1. 18, 8πηα οΓ. 

ἐπειδὰν βούληται. ὈΘ6]ον,. 

χρῶμαι. .. . ἀποσυλῶ: 

αυοίοα αὔξοι ἐρεῖ ὡς. ΔΊ χρῶ- 
μαι ΒΏΡΡΙΨ αὐτοῖς (ἔοτ' {Π6 Ρ]. ΔΓΓΘΥ 

πάντας, 6. 1. 18, 

ποιῶ. 

τι5,), α΄. ὅστις. .. 

ἀηα {86 ποίθ). 

δαρκαδι χ ν καὶ, Οοΐῆι ἐ-“ὰ μα; 

ΤῊΘ ογᾶθγ οὗ {6 ψογὰβ ὈΓΙΠΡΒ 

αὐτούς 8ηΠἃ χρήματα ᾿πἴο ΒίΓΟΠΡ᾽ 

σοπίγαβί. 

54 ἰόντων: ᾿πηροΓδῖ., ποῖ ρᾶγίϊο. 

κακίους : ποῦ 86ο.; ΟἿ, πλείους, ο. 3. 35, 

8 η6 [89 ποίθ. 

περί, ἐοισαγα ; Β0 ἀραὶη ῃγθθ 11 Π68 

Ὀϑὶον,. 

55 γε: Ο΄. γε μέντοι, ΔΌογΘ, ]. 47, 

8 η6 {86 ποίΐθ. 

τέκνα καὶ γυναῖκας: ἴῃ {Π]8 ΡΏΓΑΒΘ 

τέκνα ΘΟΙΩΙΏΟΙΙΥ Ββίδπαβ ἢγβί (οἷα. 

111,4, 846; Ν, 3,851; γοῦ Β60 ΙΥ͂, 

1. 88: ΜΠ, ΒΒ; ογσ). ὙΕΣῚΒ εἰ 

στοὰ οοηπούϊηρ ἃ δοίοπ. Τὴ ἴῃ 6 

Θηπτηθγδίϊοη ἰὴ 111,1, 8.3, παίδων 

ΟΟΙΏ6Β ἰαβί. 

56 Τράλλεσι: ἰὴ Οὐτία: 566 [Ὠθ6 

ΙΔ}. 
φρουρούμενα: προιΐ,, Β'ποθ [0 

ΥΟΙΠΘ ἃπηΠα ΟὨΙ]άγθη 86 στθ- 

σαταθα ἃ85 ομαζζο!β. 

οὐδέ: Ε66 α. 23. 140, πα {Π6 ποίθ. 

στερήσονται: ἔα. τηϊα. 88 Ρ888. Ιῃ 
{86 δοῖ., νὈ8. οὗ ἀθργίνιηρ ἴαϊκθ 

ἰοῦ ἔνο 8008. ΟΥ 806. 8πηᾶ 

θ6ῃ.; 560 {ἴΠ6 ποΐθ οἢ ἀφαιρεῖσθαι, 

σὺ 18. 

58 εἴ τις καὶ. .. ἦν, ἔτγθρο]γ, ουθη, 

ἐθιοβο ὐπὸ Πιααὶ θοθη. 

ἀθυμότερος, γαίμεον αἰδηοραγίοηοα--- 

ἃ [γτϑαυθηῦ ἔογοθ οὗ σοΙΡ. 8675. 
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Βοοῖς 1, Οπαρ.. ΠΡ 47 

ἀνάβασιν, ἀκούοντες τὴν Κύρου ἀρετὴν ἥδιον καὶ προθυμότερον 

συνεπορεύοντο. 

Μετὰ ταῦτα Κῦρος ἐξελαύνει σταθμοὺς τέτταρας παρα- 
Γ » » Ἁ Ν ΄ , » ν 5 Θ σάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου, 

πλήρη δ᾽ ἰχθύων μεγάλων καὶ πραέων, οὺς οἱ Σύροι θεοὺς 
Φ Ψ "59 » Ψ ΕΣ ἢ Ἂν Ἂ ᾿ δ Ἁ “ 

ἐνόμιζον καὶ ἀδικεῖν οὐκ εἴων οὐδὲ τὰς περιστεράς. αἱ δὲ κῶμαι 
» π 5» Υ , ᾿' » , ΄ » “ 

ἐν αἷς ἐσκήνουν ἸΤαρυσάτιδος ἦσαν εἰς ζώνην δεδομέναι. ἐντεῦ- 
» Β. “-“ , ΄ , .] Ν Ν 

θεν ἐξελαύνει σταθμοῦς πέντε παρασάγγας τριάκοντα ἐπὶ τὰς 

πηγὰς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ, οὗ τὸ εὗρος πλέθρου. ἐνταῦθα 

59 ἀρετήν, ηιασπαγτηνέῳ; Ὀαΐσΐ 1 

ΤΏΒΥ γ76}1 Πᾶνϑ ὈΘ6η ΡΟ] ]ου. 

ἥδιον. .. προθυμότερον: ἴογ {Π 656 
Δᾶν5., Β60 6. 869: Η. 269; Β. 138. 

61 μετὰ ταῦτα : πο σοῃπροίϊνο 18 

πρραᾶρα; βθ60 ὕῆθ ποῖθ οὔ Κλέαρ- 

χος, Ο. 1. 44. 

62 εὖρος πλέθρου : 566 Π6 ποΐθ Οἢ 
δύο πλέθρα, ο. 2. 30 ἔ. 9 Βᾶνϑ [Π9 

ΟΡΡοβὶΐθ σοῃβίγποςοη (οὗ εροΞς), 

ὈθΙον, ]. 67. 

68 πλήρη : 866. τηδϑδβῦ. 5ἰηρ'.; 566 ἃ. 

915: ΗΙ. 350: Ἐ.: 120. 
ἰχθύων : ἴογ {Π8 ὁ856, 566 θηρίων, ο. 

9, 39, 8η4 {Π6 ποίϑθ. 

πραέων: ἴον {Π6 ἕοττη, βθ6 α. 348; 

Η. 2414; Β. 128. 

84 ἐνόμιζον: σι νοὸ 8605. (ἃ. 

1017; Ἡ. 726; Β. 341). Βοίῃ {815 

γὈ. 8πα {Π6 ἔο]] οἱ ηρ' εἴων τηϊρῊ 

Πᾶνθ Ὀθθη ἴῃ [Π6 Ῥ͵γθβ., 88 [ῃ96 

Βίαίθιηθηῦ ἰβ. οὗ ᾿ἰδβίϊηρ ὑγσαςτῃ; 

Ὀυΐ {Π6 ρμΡϑβὺῦ 15 Θα 8}}γ ἡϑύαγαὶ) 

ἴῃ Ὠἰβύογι αὶ πᾶυγδίϊνθ. 
οὐκ εἴων, τὐονα ποΐ δι ῇον. ΤῊΘ 

πθρσ. ψι ἢ {Π6 ᾿πηροτῇ. ἰΒ ἴο Ὀ6 

Το ἀρθγθα εὐοιϊα πιοΐ, οὐ οοπία 

πού; τὖ ΤΆΓΘΙΥ ΤηΘΘΠ5 ΤΏΘΙΘ]ν ατα 

ποΐ. ΟἿ. ἴῃ ποῖθ οὴ ἐδαπάνων, 

ο. 3,15, ΒῸΓ {Π9 διιρτηθηῦ οὗ εἴων, 

566 εἴα, ἃ ονΘ, ο. 4. 43. 

οὐδὲ τὰς περιστεράς, ογ" ἔΐ6 ἀουθ8 

οἰΐπον, ἃ Βθοοπμα ΟΌ]. ἰο ἀδικεῖν. 

ΤῊΘ ΜΟΓΟΒ ΤῆΔΥ ὈΘ 8Πη ἰηΐθγρο- 

ἸατΠοη. ΕἾΒΗ ψΕΙΘ βϑοτθᾶ ἴο 

1ῃ 6 ὥὄγτιδη ροαάᾶρεβ, Πογοθίο, 

γο, {Π6 Ιθρϑπα βϑὶα, δα θθϑθη 

σμδηροα ᾿ηΐἴο 8 ἤβῃ, 8856. ΠῚ 

ἀδυρηΐου θιηϊγαυηΐϊβ Π8α Ῥθθη 

σμδηρθα ᾿ηΐο 8 ἄονθ (Ον]α, Ζοέ. 

ΙΝ, 44. ). Μοάθγῃ ἔγϑνθὶθυβ 

ΒΡΘΔΚ οὗ {15 βαρθγυβυϊ 0 το- 

Βδγαϊηρ ἤ5Π 685 85 501} βγνινηρ 

ἴῃ {Π]5 ΤΘΡΊΟΗ. 

65 Παρυσάτιδος: ο΄. Τισσαφέρνους, 

6. 1, 238, 8)ηα {Π9 ποίϑ. 

εἰς ζώνην, 7017 σἵγα 6 ὨνΟΎΘΉ,, ἃ5 νγ 6 

τηϊρηῦ 580 707 ρίγη, λοθομ. ΤῊΘ 

βίυπαθηβ ν01}} Θαϑ]γ το {ῃθ 

ἕο] ον ίηρ' ρᾶϑβᾶρθ ἔστοπι Ρ]ϑΐο, 
χώραν... ἣν καλεῖν (ἔφη) τοὺς ἐπι- 

χωρίους (ἐπ6 παΐζῖυθ5) ζώνην τῆς 

βασιλέως γυναικός" εἶναι δὲ καὶ ἄλλην 

ἣν αὖ καλεῖσθαι καλύπτραν (τοΐ!), 

καὶ ἄλλους πολλοὺς τόπους (αἰξἰγἱ]ο 5) 

καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς εἰς τὸν κόσμον 

(ααἰογηηλθγ 1) ἐξηρημένους τὸν τῆς 

γυναικός (Αἰ6. 1, 1230). 5.66. 4150 

ΟἸοθτο, Τ677. 11,3,38, 716: ΘΟΙΘτο 

δα ηῦ ΤΓΟΡῸΒ ὈΔΓΌΘΓΟΚ. ῬΘΓΒΘΓΙΠΠῚ 

80 ΞΥΓΟΓΌΠ ΡΙΌΓΤΘΒ ὌΧΟΙΟΒ Πὰ- 

ὈΘΓΘ, 815. ϑυΐθτη πχουῖθιβ οἷν]- 

[αἴοθβ αὐ] θαθγθ ποὺ ᾿ποάο: Ηδθα 

οἰν!ῖδ5. τ] Ἁ]1ΘΓῚ ἴῃ Τϑαϊτϊ σα] 1 

600 

[Ὸ 



48 ἀπαρειϑὲβ 

ἦσαν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξαντος, καὶ παρά- 

δεισος πάνυ μέγας καὶ καλός, ἔχων πάντα ὅσα ὧραι φύουσι. 

Κῦρος δ᾽ αὐτὸν ἐξέκοψεν καὶ τὰ βασίλεια κατέκαυσεν. ἐντεῦ- 

θεν ἐξελαύνει σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν 

Εὐφράτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὗρος τεττάρων σταδίων" καὶ “τόλις 

αὐτόθι ὠκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. ἐνταῦθα 

ἔμεινεν ἡμέρας πέντε. καὶ Κῦρος μεταπεμψάμενος τοὺς στρα- 
-“ Υ ς 

τηγοὺς τῶν ᾿λλήνων ἔλεγεν ὅτι ἡ ὁδὸς ἔσοιτο πρὸς βασιλέα 

μέγαν εἰς Βαβυλῶνα: καὶ κελεύει αὐτοὺς λέγειν ταῦτα τοῖς 
, Ν » , “4 “Ὁ Ἂν , ᾽ στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν ἕπεσθαι. οἱ δὲ ποιήσαντες ἐκκλη- 

΄ » ,ὔ Ν ε ἡ - Η ΄ σὶ 
σίαν ἀπήγγελλον ταῦτα: οἱ δὲ στρατιῶται ἐχαλέπαινον τοῖς 

κ ΝΑ » ᾿ , ΕΕῚ γὼ» 2 
στρατῆγοις, και ἔφασαν αὐτους παλαι ταῦτ εἰδότας κρύπτειν, 

Ῥγδθρθαΐ, μ8θο ἴῃ σο]]αμη, πᾶθ6 78 αὐτόθι; οΥ. 1. 57, δηα {Π6 ποῖθ. 

ἴῃ οὐ ηἷβ. (. ἄπαῦ. 11,4, 521. Θάψακος : 566 [Π9 [ηΐτοῦ., 8 39. 

68 ἦσαν... βασίλεια ; 5666 ἴῃ 6 ποΐθ ὄνομα : ΠοΙΘ 86α., Βαΐ ἴη 1, Ὁ, 8.4 10 15 

Οἱ ἦν, 6. 2. 88. ποῖη. (Ἷ΄. [6 ἔνο σοηβύγ αἴ] ἢ Β 

ἄρξαντος : ποίΐίθΘ (ῃ6 ἰθηδβ6; ἃ ΡΓ6- οὗἉ εὖρος (566 ο. 2.80, δηα {Π6 ποΐθ). 

νἱΟυΒ ΓαΪ]Θυ τη δῦ Ὀ6 πθαηΐ, οὐ, 8 ἔσοιτο: αἰτγοοί, ἔσται. ΤῊΘ τ86 

ῬΟΒΒΙΡΙν, ΒθΙθθυβ πα το]η- Οἵ {Π ορῦ. 1ῃ [818 [6 η86 18 ΔΙ Υ Β 

αὐ βῃ θα ΒΒ δας Πουῖν δη6 ἤρα ἄπ ἴο {86 Ἰὰν οὗ ᾿ἱπαὶν. αἶδβο. 

8ἃ5 ΟΥΤῸΒ ΔΡΡστοδοπρα. βασιλέα : πο ατ΄., ΘΥΘἢ ΜΏΘη πδρᾶ 

Συρίας : ἴον {Π6 6856, οΥ ο.1. 37, αηα νυ ἢ ἢ Θρ ποῦς; 566 {ῃ6 ηοΐθ οὴ 

186 ποίϑθ. ς. 2. 45. ΟΌΡδϑσνϑ [Π6 ρυϑρ. υβθᾷ; 

παράδεισος: 67. ο. 3.38, αηα {Π6 ποΐρ. πρός 15. ἸπΠ0Γ6 ΡΘΙΒΟΙΔΙ {Ὠδ8η εἰς. 

69 ἔχων. .. φύουσι: {π0 (ἀτοοῖς Τ7 ἀναπείθειν, ἐγ ἰο ἱπαπτιοο. 
Ἰονοῦ {π6 Ὀθατῖν οὗ ἃ τί νορθ-ὀ ὀ ποιήσαντες ἐκκλησίαν; ο7. συνήγαγεν 

ἰαϊίοη; ἃ ὈΔΓΓΘΗ, ἴγθοὶθθθ ἰδ πηα ἐκκλησίαν, ο. 8. 8, 

ΟΡΡΙΘβεθα μη. Ἡρθυοάδοίτβί(ν, 78 ἐχαλέπαινον: ῬΟΘΙΠΆΡΒ ΠῸ ΠΊΟΓΘ 

61) ΒΡΘαΒ οἵ {Π6 βίθρροϑ οἵ {μη ἡἠϊαεῖο αὶ ϑἤοιῦ ΟΥΓἹ ἀπο}, ἴον 

Βον(ἷᾶ ἃ5 γῆ αἰνῶς ἄξυλος ({67- {πὸ ν τιτβὺ πᾶν βοὴ {π6 {τὰτἢ 

γίδι ἐγοο 685). ΧΘΠΟΡΠΟΙ Β Θη- ἴον βοῖηθ ὑϊπ6 ραβδί. 5.11] Όν {18 

{πδ΄ 5πὶ 18, ὑπουθίουνθ, πᾶία γα). αὐ{πᾶ46 {πον πορθ ἴο οχίονξ 

ὧραι: (ῃ6 τ΄. ἰβ οἴΐζθηῃ οὐ ἰοα ἔγοπι ΟΥὙΤ 5 ἃ ΡΙΟΤ ἾΒ6 οὗ Πίρηθν 
ἢ νογτβ τ ΠΙΟἢ ἀοποίθ {ἰπ|0 Ῥᾶν; 8η4 {ΠῸν 810 ΤΥ ΘΠ ΤΙΘΒ, 

1 ἃ βΡῬΌ ΠΟΙΆ] ΒΘ ΠΕΘ. Αἴζον 8411. ἘῸΣ {Π6 ααΐ., στρατη- 

ἼΟ αὐτόν : ἱ. ὁ. τὸν παράδεισον. γοῖς, 5600 ἃ. 1109: Η. 104,2; Β. 3τ0. 

ἼὩ σταδίων : Β60 {πὸ ποίθ οἡ στά- 79 πάλαι. κρύπτειν, μα ἰονῳ 

διον, Ἰ. 4, ΤἼΘ νου τὰν ἤΘΓΘ δοοη, πίαῖησ. ἴον {Π6 ῥγθβ., 

Ρο ἄπο ἴο 8δη ουύτγοῦ, 45. ὑπὸ ψ [ἢ ἢ πάλαι, 566 (α. 1258: Ἡ. 8930: 

οἵ (9 τῖνοι δὖ {Π|18 Ρ] 06 15 Πονν Β. 99, ΟἿ. [86 βἰπλ}]ὰγ τι50 οὗ 

αὈουύ 400 [{., ἡ. 6., ἔοτισ ρίοί]Ρα. αηιν αἀπαιιηι, τὰ Ἰμαςίῃ, 

ΣΕ] 
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ΘΟ Ἢ, ΘἸα. ΓΙ 

Ν ᾽ Υ », ΥΝ ΄, ᾽ ἿΞ ΄ Ἐν ὙἘ 
καὶ οὐκ ἔφασαν ἰέναι, ἐὰν μή τις αὐτοῖς χρήματα διδῷ, ὥσπερ 80 

49 

τοῖς προτέροις μετὰ Κύρου ἀναβᾶσι, καὶ ταῦτα οὐκ ἐπὶ μάχην 

ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. 

τηγοὶ Κύρῳ ἀπήγγελλον. 

ταῦτα οἱ στρα- 
ἃ ἈΝΕ ,ὔ » δ αν ταν Ζ 
ὃ δ᾽ ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἑκάστῳ δώσειν 

Ψ, » ΄ μ 3 Χ : “Ὁ Ὁ“ ᾿ Ν Ν 

πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὰν εἰς Βαβυλῶνα ἥκωσι, καὶ τὸν μισθὸν 

ἐντελῆ μέχρι ἂν καταστήσῃ τοὺς “ὕλληνας εἰς ᾿Ιωνίαν πάλιν. 

τὸ μὲν δὴ πολὺ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ οὕτως ἐπεῖσθη. 

Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι " [᾿ “ 

τί ποιήσουσιν οἱ ἄλλοι στρα- 
“- ’ “ πο ΕΝ " , Ν ς ἮΝ ΄ 

τιῶται, πότερον ἕψονται Κύρῳ ἢ οὔ, συνέλεξε τὸ αὑτοῦ στρά- 

εἰδότας: ΟΘΟΠΟΘΒΒΙνΘ, 

πηοισίηρ. 

80 οὐκ ἔφασαν ἰέναι : ο΄. ο. 8. 23, πα 

186 ποίϑθ. 
ἐὰν μή τις διδῷ : ο΄. ο. 1. 15, 8η6 {Π6 

ποῖθ. τις ἰ8, οὗ σοιγβο, Οντιβ; 

Ῥαύ [ΠΥ 816 ΤΠΟΓ0 ΘΟΠΟΘΥηΘα 

ψὶΐῃ {πῃ ροιεῦ {πη σι {Π6 

Βῖνου. 

χρήματα, δοιιηΐμ., ἰαγ 0658, ποῦ ρα 

(μισθός). ἥ 

81 τοῖς προτέροις. .. ἀναβᾶσι, [1{., 

{16 ΓΟΥ̓ΉΟΥ ΟἼ.658 τὸ τοοηνέ τ 0; 

ῬΡαΐ 566 οὁ. 8. θῦ, τῶν πρόσθεν ἀνα- 

"βάντων, ἐποδ6 τὐπὸ «ὐοηΐ τρ 

θοῇογο. ΈΏΘΙΘ 15. ΠΟ τθ8] αἰ ρυ- 

6Π606 ἴῃ τηϑϑηϊηρσ. ατρϑοὶς οἴΐθῃ 

ῬΓΘΙΘΥΒ 80 86]. ἴῃ Ο8565 ΠΘΥΘ 

Ἐπηρ. 681156 ἔοῦ 8η δᾶν.; Β66 [Π6 

ποΐθ οἡ προτέρα, οΟ. 2. 142. ΤῈ 

ΤΘίρθυθμοΘ 18, οὗ οουσβθ, ἴο {Π6 

ΘΧΡΘαΙ [οη τηθη ]οηθα ἴῃ 1,1, 8ὶ 2. 

καὶ ταῦτα, απὰαὰ ἐϊιαΐ ἰοο. 

82 ἰόντων: 86. ἐκείνων. ΓΠΘ ρθη. 

8.8. ἔγθαθηῦ!ν βίδπαβ ἡ ΠΘΓΘ 76 

τηϊσρῃηῦ ἤᾶνθ Ἰοοϊζθα ἔου ἃ οϑβθ 

ἴῃ ϑρυθθιηθπῦ (ΒΘ. ἐοῦσι). ΤῊΘ 

Ῥαγύϊο. 15. δραῖη ΘΟΠΟΘββῖνθ; κα- 

λοῦντος, ὈΘΊΙονν, 15 οα 188]. 

88 ὑπέσχετο δώσειν: εἤ. ο. 2. 11, ἀηα 
[68 ποίϑφ. 

84 πέντε μνᾶς: πού ἴδ᾽ ἤτοι 100. 

αἰξποιιοῖν ἀργυρίου : σ6η. οἵ τηδίθτ!α] (Ε. ΤΟΒΡ, 

4» ἘΠ 7295}... Ε. 5359. νι ῬΗΘ 

πούθ). 

ἐπὰν... ἥκωσι, τὐἤθη, ἐϊοῃ ςΠοιϊα 

γοασῖ Βαδμίοη. ΤΠ ἀϊτθοῖ 

ἴογιη ἰβ τοίϑὶ πθα, 85 β5ὸ οἴζϑη. 

ΟΥ. μέχρι ἂν καταστήσῃ, ὈοΙονν. 

μισθὸν ἐντελῆ: 1.6. πὸ ἀατὶς πᾶ 8 

ΒΑ}, αἰ γᾶν ῥτγοτγηϊβθα (6. 8. 110), 

Ῥδια ἴῃ ἔμ]}}] θνθὰ αἴξον. {ποὶν 

ΒΘΙΨΙΟΘ ͵85 ΡΓΟΡΘΙ͂Υ οὐθσ. ΕἾΟΤΩ 

86 ατϑοῖκ ροϊπῦ οὗ νον [15 γγᾶβ 

ΤῊ ΠῚ ΠΟΘΠ6Θ πᾶ 666, 8ἃπα ἀοα 5 

τηϊρ ὕ ΘΆΒΙΠΥ ἃυῖβθ οα τϑῆθοϊοη 

(566 1,17, 8 5): Ὀαΐ, ἕοτ π6 ργθβθῃηῖ, 

ΠΥ 816 "γοῃ. 

86 τὸ. ... πολύ, ἐπ σγοαΐον' ραν 

(6- 9017; ΗἨ- 665): 

μὲν δή: ο΄. ο. 1. 10, ἃπα {Π6 ποίϑθ. 

87 πρίν δῆλον εἶναι: ἕο ἴῃ6 σοη- 

Βα οἴ] 05 οὗ πρίν, Ε66 {ΠπΠ6 ποίββ 

ΟἿ πρὶν ἂν... συμβουλεύσηται, α. 

1. δ8 [.,. ἃπα οῃ πρὶν ἔπεισε, ο. 2. 

154. ΟἿ. [115 βᾶτηθ ρῬΈΏγ8ΒΘ ἵ [1Π68 

Ὀθ]ονν, 8η4] α͵5ο ]. 102, 

τί: {Π6 αἰτθοῦ ᾿πίουτοραύνθ ἴῃ 8π 

ἴηα]1γ. απαθϑύ. (α. 1012; Ἡ,. τοῦ: 

Β. 490) : ῬοΙον, πὶ {Π6 βϑιη8 Θοη- 

ηθούϊοῃ, γγ ἤᾶγθ [Π6 ΤΏΟΓΘ ΤΘρΡῚ- 

18 ὅ,τι. 

88 πότερον. .. ἤ, τ0]ι6 {7161}... ΟἹ", 

ἃ ἔυσῦμθυ οχρὶ ϑηϑίϊοη οὗ τί ποιή- 



100 

50 

τευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. 

90 

,ὔ ῇ “ « οἵ ΄ 

πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. 

«για ῖς 

ΓΑνδρες, ἐάν μοι 

πεισθῆτε, οὔτε κινδυνεύσαντες οὔτε πονήσαντες τῶν ἄλλων 
Δ φ ΄ὕ 

τί οὖν κελεύω 

ποιῆσαι; νῦν δεῖται Κῦρος ἕπεσθαι τοὺς “λληνας ἐπὶ βασιλέα" 
πα “" ε κ ΝΥ “ Ν Ὕ , ᾿ 
ἐγὼ οὖν φημι ὑμᾶς χρῆναι διαβῆναι τὸν Εὐφράτην ποταμὸν 

πρὶν δῆλον εἶναι ὅ,τι οἱ ἄλλοι “λληνες ἀποκρινοῦνται Κύρῳ. 

οι 

Ἃ Χ Ν 4 “ θ ἐν “-“ δό 5 - 

ἢν μὲν γὰρ ψηφίσωνται ἕπεσθαι, ὑμεῖς δόξετε αἴτιοι εἶναι 
»Μ “ , δι "Ἔ , 5 ς »“" , 

ἄρξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ὡς προθυμοτάτοις οὖσιν ὑμῖν χάριν 

εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει: ἐπίσταται δ᾽ εἴ τις καὶ ἄλλος ἢν 

δὲ ἀποψηφίσωνται οἱ ἄλλοι, ἄπιμεν μὲν ἅπαντες τοὔμπαλιν, 
ε " , 

ὑμῖν δὲ ὡς μόνοις πειθομένοις πιστοτάτοις χρήσεται καὶ εἰς 
,, Ν , “ 

φρούρια καὶ εἰς λοχαγίας, καὶ ἄλλου οὗτινος ἂν δέησθε οἶδα ὅτι 

σουσιν: Εεο6 ἃ. 1006; Η. 1017; 

Ἐ σὴ: 
οὔ: ἕο [86 δοορηΐ, βθ α. 138, 1; 

ἘΠῚ ΠΡῚ- Β΄ 69:1: 

89 χωρὶς τῶν ἄλλων: ο7. λάθρᾳ, ο. 8. 

385, δηα {Π6 ποίθ. 
90 πεισθῆτε: ἀφο ροπροηΐ, ποῖ ρΆΒδβῖνο, 

ποανίοη, ἰο, οὔοῃ. 

οὔτε. - - πονήσαντες, τὐϊέΠοι 1γ- 

οπγγηρ οἰΐμον ἐοὶί οὐ απ 06}. 
τῶν {Π6 

θσ6ῃ. ἰβΒ ἀπ ἴο (ῃ8. ΘοΙηρ. γΌὈ. 

(6. 1185: ἘΠ. 1751: ΒΒ. 870)» 858 

{186 τϑϑηϊηρ ἰ5 Γασί Ποῖ Θ ρ ἢ ἃ- 

βἰζρᾷ Ὀγν {86 τοαπηθαηΐ πλέον 

(πο που]α 1056} 68}} ἴον. ἃ 

6Θ6ῃ.; 566 οἡ Κύρου, ο. 2. 142), ΟἿ. 

Ι, 0, 8. ὃ, προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν 

Ἑλλήνων. ΕῸΓ {Πῃ60 ἐπί. τηϊά., 

564 49 ἃ Ρᾶ85., 67. στερήσονται, 

Ι. 50, πα {Π9 ποῖθ. 

91 τί οὖν... ποιῆσαι: ἃ τῃθίοτΙ Δ] 

«ΘΒΤΊΟΠ. 

99. δεῖται: ν] 1 δοο. δηα ἰπῆπη., α8}:5 

ἐπαΐ {πὸ ΟΥθοῖ5 Κοίϊοιυ. ΤῺΘ 

οοπούγαποίίοη νυ ρθη. πη ᾿πηῆη. 
(α81:5 ΟΥ̓ {πὸ ΟΥοο8 ἐπα ἐπομ 

7ο!]οιυ) 18 ΘΟυ ΟΠ Γ, 966, 6. 9.» 

ο. 2. 82 1., ἀπα {86 ποίθ. 

ἄλλων. .. στρατιωτῶν: 

98 ἐγώ : ΒΙΓΟΠΡΊΥ Θιηρ ἢ δζϊο. 
χρῆναι: αποΐρα αἴζου φημί, ἃπᾶ 

1561 ρονθγηϊηρ' διαβῆναι. 

96 ἄρξαντες, δοοαῖί86 τοῖν ῬοσαΉ. 

ἘῸν τοῦ διαβαίνειν, 8566 ἃ. 1547; Ἡ. 

909; Β. 039; ἔον {16 ο886, (ἃ. 1099; 

Ἡ. 138: Β..356. 

καὶ ὡς... ἀποδώσει, απαὶ ἕο ψοτι, 

5 δεῖ ἐμ ἠνοβὲ ξεαΐίοιιβ, Οἡ- 

γι5 τοῦ 76οἱ σγναΐνίέιαιο αὐταὶ κοτὲ] 

δῆοιο ἐξ. ΟΥ. ἴῃ Τμαῖ. ΡΏΓΒΕΘΒ, 

σγαΐίαβΒ παῦοῦὸ ἃπῃὰ σγαΐζῖαβ8 

γΌ76 770. ὡς ρσῖνθβς: 'ὃ8Β Ονὑγυϑ᾽ 

1Ππουρΐ : 50, θϑίον, Ἰ. 101. 

97 ἐπίσταται: 50. χάριν ἀποδοῦναι. 

εἴ τις καὶ ἄλλος : ο΄ ο. 3. 80, ἀπα {Π 6 

ηοΐθ. 

98 ἀποψηφίσωνται: ἴοΥ [{Π6 προρ. 

ἴοτοθ οὗ {Π0 ρσϑρ., οὔ. ἀπεγνωκέναι 

(1, 1, 8.19) ἃἀπα ἀποδόξῃ (ΤΙ, 3, 8 9). 
ἅπαντες, αἷΐ αἰ, ἱ. 6... τ τὸ ἰ6 58 

ἱμπαη ἐπιομ. 

τοὔμπαλιν: ὈΥν οταδὶβ (ἃ. 42; Η. 

τὸ ; Β. 453) ἴον τὸ ἔμπαλιν. 

99 ὑμῖν : ΘΙ ΡΒ αἴϊο. 

πιστοτάτοις, α8 ἠϊοβὲ ἐγι5ἐιοονίῃ. 

100 φρούρια. . . λοχαγίας: ἀρθΒ Γ- 

8.016 Ροβι το ηΒ. 
καὶ ἄλλον... δέησθε, απὰα το]ιαΐ- 

11 
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ΤΥ 
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51 ΘΟ Τὸ ΟἸρι ΤΊΣ 

΄ - ἃ 

ἀκούσαντες ταῦτα ἐπείθοντο καὶ ὡς φίλοι τεύξεσθε Κύρου. 

διέδβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ᾽ ἐπεὶ 
Ἂ (ον ΄, , 

ἤσθετο διαβεβηκότας, ἥσθη τε καὶ τῷ στρατεύματι πέμψας 

Γλοῦν εἶπεν: ᾿Εγὼ μέν, ὦ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ: ὅπως δὲ 
ΝΥ ς » » Ἁ ᾿] ’ 5» Ἁ λή ΕΝ , Κῦ Ξ 

καὶ ὑμεῖς ἐμὲ ἐπαινέσετε ἐμοὶ μελήσει, ἢ μηκέτι με Κῦρον 
΄ὔ, «ς Χ ᾿Ὶ μρ » 3 ᾽ 4 ι " 

νομίζετε. οἱ μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις ὄντες 
“-“ ’, Ν ΔΝ “ 5 ΄ὔ ’ὔ 

ηὔχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι, Μένωνι δὲ καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψα, 

μεγαλοπρεπῶς. ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε: συνείπετο δὲ καὶ 
ἈΠ Ψ' Γ 3. ΡΣ πο δὴ “ ὃ , Ν 

τὸ ἄλλο στράτευμα αὐτῷ ἅπαν. καὶ τῶν διαβαινόντων τὸν 

ποταμὸν οὐδεὶς ἐβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ. 
΄ Ν 

οἱ δὲ Θαψακηνοὶ ἔλεγον ὅτε οὐπώποθ᾽ οὗτος ὁ ποταμὸς δια- 

βατὸς γένοιτο πεζῇ εἰ μὴ τότε, ἀλλὰ πλοίοις, ἃ ἃ τότε ᾿Α βροκο- 

δΌ6} οἶ86 μοῦ ηιαῃ τὐατΐ. (ΟΥ̓. 

ὅ,τι ἂν δέῃ, ο. 8. 24, πα {Π6 ποίθ. 

ἄλλου 16 ΘἜΠΘΓΘΔΙΪΙΥ ΘΧρΡ δἰ πΠρα 85 

8 ᾿ηβίδϑποθ οὗ ᾿ἴνθυβο αὐγϑοί! 

(6. 1035; ἯΙ 1003: Β. 484, 2), 

Ὀυΐ τεύξεσθε τὴ [561 ῬΤΟΡΘΙΙΥ 

[ΔΚ ἃ σ6η. (6. σ. 1. 9. 8. 29). 5΄1Πη1- 

ΑΓ] Κύρου ΤηΔΥῪ ὈΘ6 ἴ8 Κη 85 ἀθ- 

Ῥϑπμαθηΐ οἢ φίλοι, ΟΥ 85 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΠΡ 

{86 5οῦσοθ (πὶ [ἢ τεύξεσθε). 

108 διαβεβηκότας (50. αὐτούς), ἐμαὲ 

ἔμεν παὰ ογοβ8θα. Ἐροτ πο ρδγίϊο. 
1η ἱπα!]γ. α156., ο΄. ἔχοντα, ο. 2. 127, 

8πα {Πῃ9 ποΐθ. ὙΠ [Π6 ρᾶτίϊο. 

αἰσθάνομαι ἀΘποίθβ δοΐ 8] ρθυοθΡ- 

(ἴοπ; οοπἰγαβῦ ἤσθετο ὅτι, ο. 2. 125. 

ἥσθη: ο΄. ἠγάσθη, ο. 1. 45, ἃπα {ῃ6 

ποΐθ. 

104 Γλοῦν: ΒΘ ψὰβ {86 βοῇ οἵ 

Τδτηοβ, ΟὙτ δ᾽ 86 ΠΉ1Γ8]. 
ο΄. ὑμᾶς - : ὑμεῖς ἐμέ: 48]] 

ΒΙΓΟΠΡΙΥ ΘΙΏΡΠαίϊθ. ΕῸΣΓ {ῃ6 

οὨϊδβδίϊς οτᾶάθυ, Βθ6 {π6 [πἰτοᾶ., 

8.39. 

ὅπως .᾿΄.. ἐπαινέσετε: ΟΌΪ. ΟἸδ156 

ΘΓ μελήσει; 5606 {6 ποΐθ ὁπ 

βουλεύεται ὅπως... ἔσται, ο. 1. 14. 

ΤῊ ο]. οΟΙαῖαβθ [βκθβ {Π6 ρ͵δϑοθ 

οὐ 89 ὑβὰ8] ρθη. ψι 8 {Π6 

᾿ΠΏΡΘΙΒ. μέλει (ἃ. 1105; ΗἩ. 742. 

ΕΒ: 956). ὉἿΊ, 8; 513; 6πᾷ. 

107 ηὔχοντο. . εὐτυχῆσαι: ο,. 

ηὔχοντο... ληφθῆναι, 1]. 45. 

ἐλέγετο πέμψαι: ἴον [Π6 ῬΘΙΒ. σοη- 

Βίσαοίοη, 566 ο. 2. 47, δῃα {ῃ6 

ποΐθ. 

108 μεγαλοπρεπῶς, 77 

7}αϑβϑῃῖοῃ. 

109 ἅπαν: ΘΙ ΡΠδίϊο ὈΥ ρΡοβίροῃο- 

τηθηῦ. ΤΠΘΥ αἸα ποῦ ΡΓΌρΡοβθ ἴο 

ΒΘΥΘΙ ΘΟΠΠΘΟΙΟη5 ΜΓ {Προ ὶγ 

Ραγιηδβῦύου. 

110 τῶν μαστῶν: 

ΘΟΙΏΡ. ἀνωτέρω. 

Ῥγϊποοῖῃ 

θσθη. ψἢ {ῃ6 

ΤῊΘ Ρ]. 15. ιβθα, 

Ὀθοδϑιβθ μαστός 4065 ποῦ Ιηθ68ῃ 

δγοαϑέ (1. 6. ομ651), Ὀὰὶΐ οτα οὗ {ἢ6 

δγϑαϑέ8. 

ὑπό: ἃ ΒΙΙρ}  ρΡουβοῃὶ Ποδίϊοη. 

112 γένοιτο, πααὶ θδογι, ορί. ἴπ 1Π6]Γ. 

αἴβο.; {Π6 8ου. ἰηβίθαδα οἵ {ῃ9 

ΡΙρέ,, 85 οἔζϑθηῃ. 

εἰ μή, Θα ΟοΡΊ. 

ἀλλὰ πλοίοις : 80. διαβατὸς γένοιτο. 

Α ρΡοπίοοῃ ὑσχτῖαᾶρθ πδα θθϑθῃ αὶ 

ΠθΓΘ Ὀν Χοϑγχθβ. 

ἃ... διαβῇ: ἃ Βἰαίοιηοπί δααρα 

Ὀν Χρη., ποῖ, οὗ σουχτδβο, ἱποϊα ρα 

1η {Πῃ0 αυοίδίίΐοη. ΤῊΘ 186 οὗ 

105 

110 
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πο 
“ῳ ἀπαθείας 

μας προϊὼν κατέκαυσεν, ἵνα μὴ Κῦρος διαβῇ. ἐδόκει δὴ θεῖον 

εἶναι καὶ σαφῶς ὑποχωρῆσαι τὸν ποταμὸν Κύρῳ ὡς βασιλεύ- 

σοντι. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Συρίας σταθμοὺς ἐννέα παρα- 

σάγγας πεντήκοντα" καὶ ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν ᾿Αράξην ποταμόν. 

ἐνταῦθα ἦσαν κῶμαι πολλαὶ μεσταὶ σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦθα 

ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 

Υ. Ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς ᾿Αραβίας τὸν Εὐφράτην 

ποταμὸν ἐν δεξιᾷ ἔχων σταθμοὺς ἐρήμους πέντε παρασάγγας 

τριάκοντα καὶ πέντε. ἐν τούτῳ δὲ τῷ τόπῳ ἣν μὲν ἡ γῆ πεδίον 

ἅπαν ὁμαλὲς ὥσπερ θάλαττα, ἀψινθίου δὲ πλῆρες εἰ δέ τι καὶ 

ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ἅπαντα ἦσαν εὐώδη ὥσπερ ἀρώ- 

ματα΄ δένδρον δ᾽ οὐδὲν ἐνῆν, θηρία δὲ παντοῖα, πλεῖστοι ὄνοι 

86 50]., ταύμου ἰ8η {86 ορί.,, 

1πη ἢ Π8] οΟἸαιβθ5, δἔζου. βθοοηδιν 

ἴδθπβθϑ, 15. ἃ ΤΠ81ἘΚ οὗ νἱνιπ6885: 

{Π6 Ῥαβύ 15 ὑγθαίθα ἃ5 ργυθεθηῦ. 

118 ἐδόκει. . . βασιλεύσοντι, τέ 

δοοιιοα αὶ πιϊγαρσίο, απαὶ ἐϊναΐ ἐπι 

γίυον παὰ ρίαϊηϊμ σίυοη, ται! 

δοΊοΥα Ογγιι8, α8 θοΓον 6 ον 6 το] 

τα 5 ἐο δ κίτισ. ΓῺ στἰνοὺ 15 βαια 

ἴο "6 ΒΙσμποϑὺ δροαῦ {πὸ ϑηᾶ οἵ 

Μὰν δῃᾶ Ἰονθβδὺ ἴῃ Νονθιι 1. 

ΑὉ 118 Ἰοννοϑῦ {Πθγθ ἂὐὸ θαΐ ἵνο 

ἴθοί οὗ νυδίθυ οὐ θνθὴ 1655. 1 ννυὰβ 

ΠΟΥ ρου {Π6 Θηα οἵ «{π|ν. 50 {Π 6 

Γῖν τσ 5.111 06 ΠΟ Πρ ΒΟΠΔ6- 

νι μαῦ ἔ]}1. ΤῊ 5. ννὰβ ἀοα ὈΓ|655 

[Π6 οδι5θ οὗ {πθ διηδζοιηθηῦ οἵ 

{Π6 πδίϊνϑβ, αὖ 4] }] ον 6 τητιδὲ 

"6 τηϑᾶθ ἴογ ογτθηΐαὶ οχασρογα- 

[ἰἴοη δῃα ἢαίίονυν. Υ̓ΘΆΓΒ ᾿αἴῸΓ 

(609 5.6.) Τα σα] 5 ἀπ ὨἾΒ. ΔΥΤΩΥ 

τογτάθα {86 σῖνου 85 Οντὰβ αἰά, 

ηα Ῥ] τοῦ (1οτ]. 24) [6115 ἃ 

ΒΙΟΓΥ Βα 1] αν ἕο {Π|8. ΑἸΟΧΔΠΟΘΥΙ 

ΟτοΒβθα ὈΣ πηθδ 5 οἵ Ὀοδίβ. 

118 μεσταί; ννἱῦῃ {6 ρ'θη., ἃ5 πλή- 

ρης, Ὁ. 2. 39, 

119 ἐπεσιτίσαντο: [ΟΥ πδν ΠΟ 

οηΐθυ {86 ἀθβογῦ οὗ Ασα ῖα. Τὸ- 

αἀἂν {Π6 τοσίοη ὑπτοῦρ ἢ ΜΒ ΪΟΗ 

[6 αν ὈΘΘὴ Ῥϑββίηρ 18 8150 ἃ 

αἀοβογί. 

ΟΠΑΡΤΕΕ ΚῚ 

2 ἔχων, λεορῖίη. ΟΥ. ἴῃ ποῖθ 
ὍΝ σι 8. 

8 τόπῳ, γϑ0ΊοΟΊι. 

πεδίον ἅπαν ὁμαλές, τολιοὶ! ἃ ἰουοῖ 

γμίαΐη. ἅπασα, ἴὰ ἃρτοθιηθηῦ ἢ 

γῆ. νοῦ] 6 τηογο παΐατγα] ἴο 8. 

4 ὥσπερ θάλαττα; τοΐθτθηοθ ἴο 

1Π6 βοᾷ γὰβ 8 Ὑἃν5 ΘΑΒΥ ἴο 

{Π6 ατθοῖ. 

εἰ δέ τι: δαπὶνα]θηΐῦ ἴο ὅ,τι δέ, τολιαΐ- 

ΘΌΘΥ.. 

5 ὕλης, ὑγη51., ἃ5. ἴθ. μ᾽ αῃη ἔγοπὶ 

νν αὖ ΓΟ]]ΟννΒ. 

ἅπαντα ἦσαν: 566. {6 ποίθ οἡ 
ὁ. . 38, ἘῸν ἅπαντα, αἴΐοτ τι, 6. 

πάντας, ἴον ὅστις, ο. 1. 18, 

εὐώδη: ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΙΥ ᾧπ0 οᾶβθ ἴῃ 

νναύθυ!θββ αἰβίσγιοβ. 

6 δένδρον: ποίΐθ πο ροβί[ἴοῃ, 

ἔγοο8 ἔπιον 6786 ποπο. ΒὸΣ {Π6 

19 



ῬΟΟΙς ΤΙ μα. ΚΤ 59 

ἄγριοι, πολλαὶ δὲ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι: ἐνῆσαν δὲ καὶ ὠτίδες 
Ν ΄ ὃν δ Νὴ Κι Ὲ ΄ν Σ 4 5 ᾿ Δ Ν καὶ δορκάδες ταῦτα δὲ τὰ θηρία οἱ ἱππεῖς ἐνίοτε ἐδίωκον. καὶ 

ς ᾿ς »" 5 ΄ «“ Χ Ν οἱ μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, προδραμόντες ἕστασαν: πολὺ γὰρ 
Ὁ Ὁ » “ Ἃ; Γ » ΑΙ “ ς 

τῶν ἵππων ἔτρεχον θᾶττον: καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ 
“4 » Ἀ Ρ δ, οἵ » Γ “-“ }] 4 ΄ ς ἵπποι, ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἣν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ 

ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι. τὰ δὲ κρέα τῶν ἁλισκομένων ἣν 

παραπλήσια τοῖς ἐλαφείοις, ἁπαλώτερα δέ. στρουθὸν δὲ οὐδεὶς 
3 ε δ , [ο 8 ’, λὴ οἱ ΄ Ἁ Χ ἔλαβεν: οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων ταχὺ ἐπαύοντο: πολὺ γὰρ 
Σ , ΄ “- Ν Ν , ΄΄- }Ὶ ὔ ἀπέσπα φεύγουσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ, ταῖς δὲ πτέρυξιν 

"» « ς ἣν Ἁ Ἂς » Δ » ᾿ 

αἴρουσα, ὥσπερ ἱστίῳ χρωμένη. τὰς δὲ ὠτίδας ἄν τις ταχὺ 

τοῖς ἰόν οἵ ὕτθϑβ, β66 {ῃ6 ποθ 

ΟἩ 6. 4 69. 

ὄνοι ἄγριοι: 5{1}] οσσαβίο8}}Υ ἕο πα 

ἴῃ {15 τϑρίοῃ. 

Ἴ στρουθοὶ αἱ μεγάλαι, οκέγίοϊο. 

Ἰαΐθυ 8116 στρουθοκάμηλοι. Νοίθ 

[86 οτάδϑυ : αἱ μεγάλαι ΘΟΙΏ6Β ἴπ 

85 8η δἰξζοσυπουρσμί, δα αθα ἔοι 

{Π6 58 |κ6 οὗ οἰθᾶσγηθββ. δ Βοῦὺΐ 

τῷ στρουθοί τηϊσ᾿ τη 8 8βραΥΥΟτ 8. 

8 οἱ ἱππεῖς: [Π6 ΠΟΙΒΘΤΏΘη ΠΊΘ6η- 

τἸοπ θα θοῦ (8 13), 85 ἔουτηϊηρ 8 

Ρδατγύ οὗ ΟἸθαγο α5᾽ ἕοτοθ, ἃτὸ {Π 6 
ΟΠΙΥ ΟΠΘΒ Τηθη ]ΟΠ66 ἴῃ {86 6ππ:- 

τηϑσϑίϊοη οὗ [Πη6 ἀτθθὶκ ἰτοορϑβ. 

566 {89 Τηίγοά, 8 28. 
9 ἐπεί τις διώκοι: ο΄, ὁπότε βού 

λοιτο, α. 2. 40, 8ἀηα [Πῃ6 ποίρθ, πᾶ 

ἐπεὶ πλησιάζοιεν, ὈΘ]Ον. 

προδραμόντες ἕστασαν, τὐοτα γι 

7ογιυαγὰ απὰ βδίορ. ἕστασαν, 
Τπουρη ρΡὶ]ρῆ. (α. 508: Ἡ. 386: 

Β. 258), μΒὲβ π6 ἴογτοθ. οὗ 8ῃ 

᾿Ἰτηροτῇ,, βίησθ {πὸ πα ροτγῇ. οἵ 

ἵστημι 15 Ῥτδού 41} ν ἃ ΡΓΕ6Β. 

πολύ: οι ρῃδίϊο ὈΥ ρΡοβι(ἰοη δηᾶ 

Ὀν 115 βθρϑγδίϊοη ἔγοτη θᾶττον. 

11 ταὐτόν: οἷ. [πΠ6 ποίθ οῃ τὰ αὐτά, 

6. 1, 80, ἀπά ἴον [πῃ οὔδβὶβ, Οἡ 

τοὔμπαλιν, α. 4. θ86, Τῃ {815 ἔοττη 

{86 ἢπ8] ν οἴΐζθῃη ἄρρϑδτβ (ἃ. 400: 

Η. 265). 

ἣν, Τέ τρα5 ροβείδίο; οΥ. α. 4. 34. 

διαστάντες, 5ἐαΐϊογιῖη ἐϊιοηιδοῖυο8 

αὐ τηΐογυαῖϊ8. Νοίθ [ῃ6 Ῥ͵θρΡ., 

8 ηα ο΄. διαδεχόμενοι, ὈΘ]ον (ὃῳ 

γοϊαἩ 8). 

19 θηρῷεν: {ΠπΘ ορῦ., 85 διώκοι απ 
πλησιάζοιεν, ἃΌονΘ; ΠοΙΘ σοπμᾶϊ- 

{1 068], {Ππϑτθ θη ροσϑ!. 

18 τοῖς ἐλαφείοις, στ᾽ογίβοη, (56. κρέ- 
ασι). Εν {Π6 αδί., 5666 {π6 ποῖθ 

ΘΙ δ. 9. 95. 
στρουθόν : ποίθ [Π6 ροβι[ἰοη; οἤ. τὰς 

ὠτίδας, ὈΘΊον,, 1. 16. 

15 ἀπέσπα, τέ αγοιν ΟΠ (ἰπῦτδηΒ.). 

τοῖς μὲν. . . χρωμένη, 110. εἰδήηρ {5 

766ὲ τη γιιηΐηο απαὶ ἐΐ8 τὐϊη 8 

(γαϊϑβήη ἐπθηι) {πὸ α καἰ]. ΒοΟΙΒ 

ποσί ἃπα πτέρυξιν ἃτα ααἰβ. οὗ 

ΙΏΘ8 5 ΜΙ χρωμένη; δρόμῳ 15 

αδ΄. οὗ ΤΠ ΠΠΘΙ, 8Π6 αἔρουσα (56. 

αὐτάς, 1. 6. τὰς πτέρυγα-), 8180 6χ- 

ῬΓΘΒΒΙΠΡ ΤΠΒΠΏΘΓΙ, 5 δααρα ἔου 

στρ ῃὶο οἴθοῦ. ἱστίῳ παίθγα! Πν 

Βίδη 5 ἴὴ {ῃ 6 Β8Π16 ο888 ἃ5 πτέ- 

Ιῃ τρϑϑ]ν {Πη6 οβίσι ἢ 

ΤΘΓΘΙΥ βίθϑαϊθβ ᾿ἰβθ]ὲ ἢ 105 

Ὑ]ΠΡ5, 

16 ἄν τις. .. ἀνιστῇ, 10 οἠ6 5ἰαγέ 

ρυξιν. 



20 

δ4 ΑπαρΡεκῖβ 

» -“ » , Ν Ἁ “ , 

ἀνιστῇ ἔστι λαμβάνειν: πέτονται γὰρ βραχὺ ὥσπερ πέρδικες 

καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσι. τὰ δὲ κρέα αὐτῶν ἥδιστα ἣν. 

ΠΟορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν 

Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὖρος πλεθριαῖον. ἐνταῦθα ἣν πόλις 
3 , , ΝΜ ᾿ ᾽ ἰφὴ » , »“" ᾿Ὶ .“ ἐρήμη, μεγάλη, ὄνομα δ᾽ αὐτῇ Κορσωτή᾽ περιερρεῖτο δ᾽ αὕτη 
« Ἁ -“ , ’ 5 “2Δ" » [ς ’ “ ᾿ 

ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλῳ. ἐνταῦθ᾽ ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ 
.] “4 ᾿] “ οἱ ΄ὔ΄ Ἁ ϑ ΄ »" Ν 

ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς καὶ 

δέκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν δεξιᾷ 
» ᾿ » κ ϑὉε τὰς ΄ ᾽ ΄ κ κ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ ἸΠύλας. ἐν τούτοις τοῖς σταθμοῖς 

Ἁ »“ « 7 » ΄ «ς οΥ̓ “ » Ἁ 5 ͵ 

πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο ὑπὸ λιμοῦ: οὐ γὰρ ἣν χόρτος 
μ ᾽ν ΠῚ ᾿ 

οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλλὰ ψιλὴ ἣν ἅπασα ἡ χώρα: οἱ δὲ 

ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας παρὰ τὸν ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ 
“ ᾽ “ -" 

ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἦγον καὶ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράζοντες 

ἐμοην τι διιαἀθηῖῃ, ἃ ῬΤΘΒ. ρ6η- 

618] οοπα!ῦ. 

17 ἕστι : ο7. ἦν, ΔΌονΘο,]. 11, 4π6, ἴοτ 

{86 δοσρῃΐ, ο. 2. 43, αηα {πΠ6 ποῖο. 

18 ἀπαγορεύουσι, σίτο οτΐ. 

ἦν: [86 ρΡαβὺ ἴθηβθ ΓΘΒΌΤΠΘΒ {Π6 

Πδγγαίΐνο, δου πθ ρϑῃθγδὶ 

Βίαἰθιηθηΐβ. 

20 πλεθριαῖον : οδαιἱϊναϊοηΐ ἰὼ πλέ- 

θρου ; 5606 ἴθ ποίΐίθ οἡ δύο πλέθρα, 

ας. ῶ. 80. ΤῊΘ 86]. )ηα [9 ρθη. 

ΓΘ ἰῇ ΠΊΔΠΥ 1565 ΥΘΙΥ ΠΘΔΓΙΪΥ 

᾿η θυ μϑηρσθα]6. 

21 ἐρήμη : οὗ ἃ οἰΐν, {815 νοῦ] πἃ- 
[ὰΓ8}}Υ τπθᾶπ ἈΠΙΠΠδὈϊ ρα (11|, 

4, 810), γοῦ {ῃθ 0. τϑυλδίη ἤθΙΘ 

{ἢτγθθ ἄδυβ 8η6 ἴδ]1θ ἴπ ΒΡ] 168. 

Ῥογμαρβ ὕπθ ψοσα πηθϑηβ ΠῸ 

ποῦ ἴδῃ ἰῃ σταθμοὺς ἐρήμους, 

Ι. ὃ (Βογο, δἰ ἐμαίΐοα ἔην, ἐπα αἰ68- 

ογ 7), οὐ δᾶ {Π6 ἱπῃδὈϊζαπίβ 

Πρα αὖ Ουγαβ᾽ ΔρΡρτοόδο ῃ  ΤΉΪΒ, 

Πονονοῦ, Χρη. ψουὰ ΒΌΓΟΙΥ 

μᾶγνο βἰαὐθα ρ]αῖη]ν (ο7. ο. 2. 129). 

πόλις ἐρήμη ἴοΥΙΒ ΟΠη6. ἰ΄ρ8, 80 

{Ποτο 8. ποὺ οοηηθοίνο οί ΘΘ ἢ 

1 ἀπα {πὸ ΓΟ] ον ηρ 86]. 

ὄνομα δ᾽ αὐτῇ: 50. ἦν. ὄνομα ψΑΓΙΘΒ 

ἴῃ οοηβίσιούϊομ, ἃ5 εὗρος 0685. 

περιερρεῖτο ὑπό: {Π6 δοῖ. οἵ {Π15 

ν}. 15 ὑτραϊθα ἃ5 ὑγδηβ.. 50 {Π6 

Ῥᾶββῖνθ οοῃβίγι θη 15. Ἰθρτ- 

τηδῦθ. 

22 Μάσκα: 566 {Π6 ποῖθ οἡ ᾿Αβρο- 

κόμα, ο. 4. 15, 

928 ἐπεσιτίσαντο : [5 ΓΘΡΊΟΠ 15 ΠΟΥ͂Ν 

ἃ αἀρβοσί. 

924 ἐνενήκοντα ; ΥΘΙΥ ΓΑΡΙα ΤηϑΙΟῊ- 

ἱησς: οΓ. ὈθΙον,, 8 1. 

260 ὑπὸ λιμοῦ: ΡῬτροίογγθα ἴο λιμῷ, 

Ὀοοδαβο οὗ {86 β] σηῦ Ῥϑυβοη]ῇ- 

οδίϊοη. 

ΟἿ οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, 7107) (Ἰ ἢ 

ἔγϑο οἰΐϊιον. ἘῸτ {15 ἰαἸϊουχαῖϊο 

1860 οὗ ἄλλος, 666 6. 966, 2; Η. 

τ0ῦ; Β. 492 ποίο 2. 

98 ὄνους ἀλέτας, (Ἰ 0060) τηὐῖ1]- 

δἰογιο8. ΪΒ ῬΓΟΡΘΙΥ ἃ 

ποὰπ, υΐ Ὁ βοῦν 98 85 8η δα]. 

ΤΠ Του σ τ} ]}1-5ἴοπθ 88 ἤχοα; 

{πΠ6 ὌΡΡΘΙ οὔθ τϑνοϊνθα προη ἰδ 

Πα ν᾿ 88 οἵζθη ὰγηθα ΚΣ ἃ 858; 

Βθησο {86 Π8Π16. 

29 ποιοῦντες, ὁπαρῖηᾳῃ. 

ἀλέτας 



“ » 

6 σῖτον ἔζων. 

Βοος Τὶ Οἤαρ. Κ δ5 

ς Ἁ ἈΝ , -“ ᾿] ; ᾿ 4 τὸ δὲ στράτευμα ὁ σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι 
ἷς ᾿ ΟΕ ὑπ το ἜΝ 

οὐκ ἣν εἰ μὴ ἐν τῇ Λυδίᾳ ἀγορᾷ ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν 
ἡ ι 

καπίθην ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος 

δύναται ἕπτ᾽ ὀβολοὺς καὶ ἡμιωβόλιον ᾿Αττικούς: ἡ δὲ καπίθη 

δύο χοίνικας ᾿Αττικὰς ἐχώρει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶτα: 
ἣ ΄ Ὁ “Ὁ ἃ ΄ Χ 

διεγίγνοντο. ἣν δὲ τούτων τῶν σταθμῶν οὺς πάνυ μακροὺς 

ἤλαυνεν, ὁπότε ἢ πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς 
, 

χίλον. 

Καὶ δή ποτε στενοχωρίας καὶ πηλοῦ φανέντος ταῖς ἁμάξαις 

ὃῳ οαἰΐηρ πιεαΐ, ἐπογόζογο, ἐπαξ 

ἐμι6 βοίαϊουβ οσοΐέ αἴοης.0Ό ΤῊΘ 

ατθϑῖς δθ Ραύ 1{{{| τηϑδῦ (866 

80 πρίασθαι: 586. σῖτον. 

81 εἰ μή, βασυε; ο΄. α. 4. 112. 

Λυδίᾳ : {Π6 Τιγαΐδηβ 6 ΓΘ “8 πϑύϊοῃ 

οὗ βῃορ-Κϑδθρϑιβ." ΤΥδα. 0 

ΒΔΥΞ ὑπαῦ Ονγὰβ {π0 ατοϑΐ ἔοσ- ἴο βυθβιδῦ οὔ τηθδῦ ἔτγοϊῃ 86 

82 ἀλεύρων ἢ ἀλφίτων: 

Ὅ8646 ὕπϑιῃ {Π6 86 οὗ δγτὴβ 8π6 
1064 {ποθ ἴο αἀθνοΐθ {πϑιηβθὶνθβ 

ἴο ΒΌΟΠ Ῥυ͵βαϊίβ 85 σψουϊα ὈΘ 

Ἰοαβϑὺ δρύ ἴο Κϑϑρ δ] νθ ῃ8 ψχϑτι- 

1 βρι τύ; 560 Ηϑσγοά. 1, 150. 

βαρβαρικῷ : ΠΟ ΠΟΙ ΘΧΡΙΘΕβοα; οὐ 

ὃς ὦ. 9. ΒῸΡ {Π6Ὸ τηδτϊζοΐ, ΟἿ. 

ς. 8. 68, )πα {Π6 ποΐϑθ. 

56 η5. οὗ 

τηϑίογϊϑὶ, α. 1080, 4: Η. Τ20[: Β. 

902 ποΐθ. ΒΆΥΙΘΥ τηθ68], σῖτα 

ψ1Π6, ἔοττηθα {Π6 βίϑρ!θ ἴοοα οὗ 

{86 ατϑθκ βοϊαϊοσ. 1 ψ8β οτγαϊ- 
ΠΆΤΙΪΥ ΤΠ ΠΘὮ ΟΠΘΘΡΟυ πδη πμθαΐ 

ἤουγ, Ὀαΐ, οὐὶηρ᾽ ἴο {π 6 ἔϑιηΐπθ, 

ΠΟΥ͂ σοβῦ ἃ5 τυ οἢ. ΤῊΘ ρῥτῖοθ 

τηθηίοποα (80.45 ἃ αυδιῦ) τγ85 

ἐγ εν {ποθ {Π 6 πἀθὰ8] ρυΐοθθ 

αὖ ΑἸ 615. 

τεττάρων σίγλων : σ6ῃ. οἵ ρῥτίορ, ἃ. 

1133: Ἡ. 146: Β. 858. ΤῊ σίγλος 

(ς΄. 8μεβοὶ) βδίοοα ἴῃ [86 581ὴη6 

τοἸίίοη ἰο {ῃ6 Ῥοιβίδῃ ἰδ]θηΐ 

8 8ὖ [Π6 δραχμή αἰ4 ἴο {πΠ6 τορι: 

88 ἦν .- 

86 ὁπότε. 

οὗ στϑῖη γγἃ8β ΘΟΘΟΓΑΙΠΡῚΥ ἃ Βαγα- 

ΕΠῚΡ. ΟΥὍ1΄ 1 80 δ2)πα, 8πᾷ 

Οδδβᾶσ, σ'αἰϊίο σαν, Ν11, 117. 

. ἤλαυνεν, 80ηι16 ΟΥἹ ἐΐι6 86 

106 76 ἐμε ἰοηθοδὲ ἀαν᾽5 πιαγο]ιος 

Ογγῖι8 ἡνααᾶθ (Ἰ1. ἐμοῦα τὐογὸ οὕ 

ἐμι686 ἀαν᾽8 ὨναῦγοἾ68 ΒΟΉ} τὐυΐο}, 

Ογγιιβ πιαγομοα ποῦ ἸΟΉ.4). ΕῸΓ 

ἦν οὕς, 6006 6α. 1029: Η. 998: Β. 

4860 ποΐθ. ΤῊὴΘ 16]., οὗ σοῦχβο, 

ἴδ |τθβ {Π6 οᾶβθ ο8]164 ἔου Ὁγ [ῃ6 

Βγπύδχ οὗ [86 οΟἸδιι56 ἴῃ ν ΒΙΟἢ ὦ 

βίδπαβ (Ώθγθ. οορῃ. 86ο. ψὶῃ 
ἤλαυνεν), 8ηἃ {ῃ6 νὉΌ. ΓΟΠΊΔΪΠΒ 

ἈΠΟΠδηροθα, ΤῊΪΒ ἰβ σΟΙΠΙΠΟΠ 

ΜΙ. ἔστιν, 8.6 εἰσὶν οἵ (οὕς) 8150 

Οσσατβ; Ὀαΐ ἢν 1Β. ΨΘΙΥ ΓΆΓΘ. 

μακρούς 15, ΟὗἩἨἁ ͵ΘΟΌΓΒΘ, ΡΓΘά. 

.. βούλοιτο: οἤ οα. 3. 40, 

86 {86 ποΐθ. [1ἢ ατν οοπηΐτγίθρ 

ΟΠΘ τηπβῦ ΡΌΒΗ ΟΥ πη01] νγϑίθυ ἰβ 

ΤΘδΟΒ66.--ἃ ἔδϑοῦ Βοδ γον ἈΡΡΙθ- 

οἰαύθα ἰῃ τθρῖοηΒ ΏΘΙΘ ΒΡΙΪΠΡΒ 
8Π6 βύγθϑιηβ 8 Ροιπηᾶ. 

10 νγὰϑ ψουίῃ δρουύ 80.925. 

88 δύναται, αηγοτιγι ἐς ἰο. 

84 κρέα οὖν... διεγίγνοντο, ἐξ τῦα8 

88 καὶ δή ποτε: δή, ἃ5 Οζα Π, Β' ΠΡῚ65 

βοιηθύμιηρ ουὖκ ἔοι βρθοῖὶδὶ τηθη- 

τοη. ΟἿΣ Ὁ: 9:.65- 

30 

95 

ἃ ΌονΘ, οἡ ἀλφίτων); ἴο Ὀ6 ἔοτορα ΄᾿ 



40 

δῸ “ἱπεαραϑὲ8 

δυσπορεύτου ἐπέστη ὁ Κῦρος σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν ἀρίστοις καὶ 

εὐδαιμονεστάτοις καὶ ἔταξε Τλοῦν καὶ ΤΠίγρητα λαβόντας τοῦ 

βαρβαρικοῦ στρατοῦ συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας. ἐπεὶ δ᾽ ἐδόκουν 

αὐτῷ σχολαίως ποιεῖν, ὥσπερ ὀργῇ ἐκέλευσε τοὺς περὶ αὐτὸν 

Πέρσας τοὺς κρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξᾳς. ἔνθα δὴ 

ῥίψαντες γὰρ τοὺς πορ- 
φυροῦς κάνδυς ὅπου ἔτυχεν ἕκαστος ἐστηκώς, ἵεντο ὥσπερ ἄν 

μέρος τι τῆς εὐταξίας ἣν θεάσασθαι. 

, 5 Χ ΄ ἣν , Χ “ , ΝΜ 

δράμοι τις ἐπὶ νίκῃ καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες 
Ἁ “ Ὁ ἂς Ν , » ΄ » 

τοὺς τε πολυτελεῖς χιτῶνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ἔνιοι 
Ἀ Ἁ Ἀ ἈΝ - ΄ Η , Ἀ “ 

δὲ καὶ στρεπτοὺς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταῖς 
΄ 3 Χ δὲ Ἅ ’ ᾽ ὃ ́ » ἈΝ Ν 

χερσίν: εὐθὺς δὲ σὺν τούτοις εἰσπηδήσαντες εἰς τὸν πηλὸν 
- πγ - 4 ΩΝ Μ»Μ , ᾿] , Ν - ΄ 

θᾶττον ἢ ὥς τις ἂν ᾧετο μετεώρους ἐξεκόμισαν τὰς ἁμάξας. 
Ν 

το 

φανέντος - ἰη ρτοοηηθηῦ ΜΠ {Π6 

ΠΘΆΓΘΙ οὗ {Π6 ἔννο βι10]8. 

ταῖς ἁμάξαις : ἴο [Π6 ἃαί., «7. 

στρατεύματι, 6. 2. 129, 

89 σὺν τοῖς. . . εὐδαιμονεστάτοις, 

τοί], ἐπα ποδιοϑέ απαὶ τσοαϊυϊοδέ 

ΟΥ Πυῖβ γεοέίηιιο. 

40 τοῦ . . . στρατοῦ: 

56η., ΙΓ λαβόντας, 

Η. 136: Β. 3566. 

48 συνεπισπεῦσαι: ἴῃ ΟΟΙΏΙΠ8η6 5 

[{ῃΠ 90 80Γ. ἰβδ ΤΠΟΥΘ ῬΘΥΘἴογΥ 

{Π8η [Π6 ΡΓ685. 

ἔνθα δὴ . . . θεάσασθαι, ἐΐοη, τὲ το αι 5 

ἐμπαΐ οὐδ ηυΐϊσ]ι δοποία.. .. δή 

ἰβ ΥΘΓῪ ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ͂ π86α τ  ἰθιὰ- 

ῬοΙᾺ] τγογβ. θεάσασθαι 15 ΒίΓΟΠΘ ΘΙ 

{8δ8η ἰδεῖν, 

44 τῆς εὐταξίας: πεῖ)" (7αγηοιι5) 

αἰδοίριηο. ΟἿ. τῇ μάχῃ, α. 2. δ0. 

πορφοροῦς: ρι016 (86 αγ1ο) 88 

Ια 5 ὈΘΘῺ {Π6 οοἷον οὗ στον] 

Δα ΠΟΙ ἰγ. ΕῸΓ {Π6 ἴογπι οἵ 

[89 84]., ς7. χαλκᾶ, α. 2. 93, 

δ κάνδυς: ἰπθθθὸ 60 Ἰοηρ, 

Ηονίηρ τῸρο5. ψ ΒΟ ἱπηροαᾶρθα 

δούϊοη. 

ὅπου ἔτυχεν . . . ἑστηκώς, 10 }16 76 Θαοἢι 

οπα παρροποὰ ἰὸ ὑ6 βἰαπαϊηρ. 

Ῥαγίν9 

(- 1097. 1: 

ΟΥῊ τὰ ποῖθ οἡ παρὼν ἐτύγχανε, 

ς.1.4., ΟΡβϑυνθ {Π6 ἔοσγοθ οὗ [ῃΘ 
Ρϑσΐ. ρασγίϊο. 

ὥσπερ - «- - νίκῃ, αϑ ὁη6 τοοιιϊα γῆ 

ἡη, α γαοθο. Ἐθΐθγσθῃμοθβ ἴο {ῃ6 
στθδὺ βϑιηθβ 816. ΠδύΌΓΆΙΠΥ ΨὙΘΓΥ 

ΘΟΙΠΙΠΟη ἴῃ Ἃτθος Πποταύατγο. 
ἂν δράμοι 15. ἃ ρΡοΐθηῦ. Ορῦ., ἔογ 

ὙΥ ΒΙΘῊ ἐπὲ νίκῃ ΒΌΡΡ} 165. ἃ φῬτοΐᾶ- 

βἰβ; ο΄. σὺν ὑμῖν, ο. 8. 29. 
46 καὶ μάλα, τ᾽ γ}. τηοα ἔν ηρ' πρά- 

νους. καί 8ῃη6 μάλα 86 ποῖ ἴο ὈΘ 

Βθραγαίθα (οὔ. ΤΥ, 1, 8. 28; ἸΤΥΡ,, 6, 

8. 16). 
ἔχοντες, Παυτήηο ΟἿ. 

4ΑἼ τούς τε. - - καὶ τούς: {ῃ6 «τί. 

8ἃ5 ΜΙ εὐταξίας, ἀΌονΘ, 1. 44. 

Ϊἰβ. 8ποῖμο Ῥθγβίϑῃ 

ψόοτα; οΓ. π ποῖθ οῃ σατράπην, 

ΜΝ ΤᾺ 
48 στρεπτοὺς... . ψέλια : Ὀοΐῃ Τη6η- 

ἰἰοπθα Ὀν Ηϑροτοαοίαβ (Ἰ1Χ, 80) 

48. ΒΓ ΡΘα ἴῃ ααϑης {165 ἔγοπΣ 

{Π6 Ῥογβίδη αθδαᾶ δἰ Ῥ]αἴαθᾶ. 
περὶ τοῖς τραχήλοις . .. χερσίν: ἃ 

ῬΌΓΘΙν Ἰοο8] 850 οἵ {6 Ῥσβθρ. 

περί, γι ἢ (86 αδΐ., 15 ὩΠΟΟΙΏΙΊΟΙ 

ἰῇ Ῥ͵ΓΌΒΘ. 

580 θᾶττον... 

ἀναξυρίδας 

. ᾧετο, ΟΥ̓ ατϊοκῖμ 



Ὅσο Τὸ Ἰρ. Υ' ΘΝ, 

δὲ σύμπαν δῆλος ἣν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν ὁδὸν καὶ οὐ 
͵ «“ ἣν 5 ΚΡ ρ᾿ » », » ᾿ 7, 

διατρίβων ὅπου μὴ ἐπισιτισμοῦ ἕνεκα ἢ τινος ἄλλου ἀναγκαίου 

ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσῳ θᾶττον ἔχθοι, τοσούτῳ ἀπαρασκευ- 
’, “ “- Ὁ“ Χ Ἕ ΄ 

αστοτέρῳ βασιλεῖ μαχεῖσθαι, ὅσῳ δὲ σχολαίτερον, τοσούτῳ 
“ [: 

πλέον συναγείρεσθαι βασιλεῖ στράτευμα. καὶ συνιδεῖν δ᾽ ἣν 
“Ὁ ΄ Ν “Ὁ ΝᾺ , 5 ἈΝ 46 Χ , Ν 

τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως ἀρχὴ πλήθει μὲν χώρας καὶ 
» , ᾽ Ν Φ' »" ἊΝ , - δῶ Α “-“ ὃ 

ἀνθρώπων ὑσχυρα ουσα. τοις δὲ μήκεσι τῶν οὐῶν Και Τῷ οἰέεσ- 

ἐποιεῖτο. 

᾿ , ᾿ τον » ͵ » Χ , ᾿Ν , 
πάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, εἴ τις διὰ ταχέων τὸν πόλεμον 

ἐπα, οὐδ ιὐοιϊα παῦο ἐποιιοηΐ. 

Εὸτν ὑπ ρῬοίθη 18] 1πα]ο., Βθ6. ἃ. 

1385.-1337,) Β. δθῦ. ὡς 15 τϑαπῃ- 

αἀδηῦ δπα ββοι!α 6 οὐρα ἴῃ 

ὑγϑηβ αὐ ηρ, 
μετεώρους ἐξεκόμισαν, ἐΐπο Π|{{6α τι0 

απαὰ θογα οὐ. ΒῸΓ [Π6 τι56 οὗ 

{86 ρΡτϑᾶ. 86]., 500 α. 912; Η.618; 

Ῥ).: 255, Ἰ-. 
τὸ δὲ σύμπαν, απὰ πη σοηεγα] 

(αν. 866.). 

51 δῆλος. . σπεύδων, ΟὙ7ιι5 

δῃμοισοα ἐπαΐ μα τὐὰ5 παδίοηϊης. 

δῆλος, 566. ῬΘΥΒΟ 8 }}ν, δ κ65 ἃ 

Ῥϑτυίϊο. (ο΄. ο. 2. 10, ἀπα [86 ποίο); 
564. ΤΠ ΡΘΙΒΟΠ811ν, 10 ὕδκοβ ὅτι 

τὶ ἃ Πηϊΐθ νΌ. (οΓ. ο. 8. 44). Τῷ 

15 ὙΘΥῪ ὑπυβα8] ἴο ἢδνθ ὡς 6χ- 

ῬΓΙΘΕΒΘα στ {6 ρῥϑγίϊο., πὶ {Π6 

Γου ΕΓ σοηβίγ οἴ] 0}, 88 ΠΘΓΘ. 

πᾶσαν τὴν ὁδόν : 866. οὗ Θχίθηΐ. 

52 διατρίβων : σοηδίγιθα 885 σπεύ- 

δων, ἃ ΌονΘ. 

ὕπου μή, οασορέ τὐῆογο. ΤῺΘ ΓΕΪ. 15 

οἴξθη δααϊνα!θηῦ ἴο ἃ σοπα! [10η8] 

ΟἸδιι56 (6. 4. ὅστις -- εἴ τι5); 50 {815 

ῬΆτδθ6 ἰβ δα αἰνα!θηΐ ἴο εἰ μή που. 

ΘΙ ΠΥ}, 1. 4, γγο 86 [86 οοπα!ῦ. 

Θατπὶναὶθηῦ ἴο {Π6 ΓΕ]. 

δ8 νομίζων. .. μαχεῖσθαι, ἐλήη}:- 

ἐπ ἰμπαΐ ἐπ ὩλΟΥ6 αιοϊοῖ 10 

5ῃοιία ααὐάαγοθ ἐπα ἸΟΥ 6 π- 

φῬγοραγθὰ πὸ 5πμοιίὰ ἢηνὰ ([11. 

Ποπμὲ ἀρσαϊη5ὲ) ἐπα κίησ. ΜΜΊᾺ 

ὅσῳ .. 67. ιιαγΐο 

ενν͵ ἑαπΐο, ἀπ οοπβαϊύ ἐΠ6 ποῦύθ 

ΟἹ ἡμέραις, ο. 3. 142. 

55 συναγείρεσθαι, τῦα8 δεῖ οοἰ- 

ἰοοίοα. Νοῖίθ 186 ομϑηρθ οὗ 

ἴθη86. 

βασιλεῖ: αδἰ. οὗ δΔαναπΐίαρο, γαῦμοσ 

{Π8η οὗ {88 ερϑῃηῦ. 

καὶ συνιδεῖν. . 

. τοσούτῳ, 

απα 

ΟΥ̓ ΘΟυο" (καὶ οἠ6 τὐὖῆὸ σαν 

Οοἴοδο αἰξοη ον, ἐοτια 566 αὐ α 

σίαποο (συν-). ἘῸΓ {Π6 αδῖ., 566 

σα. ΠΡ; ἘΠῚ 171: ΒΒ: 885. 

56 ἣ βασιλέως ἀρχὴ . .. οὖσα, ἐπαΐ 

ἐη6 μύησ᾽'β θη ρῖγα τῦα8. ΤῈΘ 

ΠοΙη. Ῥϑγίϊο. ο]] ον 5, ἃ5 ΠΟῸΡῊ 

δήλη ἣν (ο7. 1. 51) δα ρΡγβθοθαβα, 

Ιηβίθδα οὗ συνιδεῖν ἢν. 

πλήθει : α. 1182; Ἡ. 180; Β. 390. 

ΤῊ ψοταὰ ΡῸΘΒ Ροίῃ σι χώρας 

(θα! ἐογι) ἃπα ἢ ἀνθρώπων (ηλτιῖ- 

ἐϊέιι 6). μήκεσι ἃ πα τῷ διεσπάσθαι 

Ββύδης ἴῃ {Π15 βϑιὴηθ σοηβύγ ποίη. 

5 σῷ; Σ᾿ ἐπ6 αἰἴ5- 

Ῥογδίοι, Οὗ 5 7ογδθ8. ἘῸΣ {6 

1π ΠῚ ΥΠΠπ π᾿ ασιν 7. δ. Ἰ 85, 

ἃ ηα {Π6 ποίϑθ. 

88 διὰ ταχέων : 67. ἀπὸ τοῦ αὐτομά- 

του, Ο. 2, 100, ἀηα {Π6 ποίΐθ. 

59 ἐποιεῖτο : [οΟΓ {Π6 τηοοᾶ, οἢ. ἐκώ- 

λυεν, ο. 2. 192. {πΠ6 σΘοπαϊτςοη 15 ἴθ] 

85 ἸΙορίσδὶ γαύμου [Π8 85 ζῬ ΠΟΙ]. 

. τὸν νοῦν, 

. δυνάμεις, ἐπ, 

σι σι 



θὃ 

70 

Ό8 Απαβεακῖς 

Πέραν δὲ τοῦ Εὐφράτου ποταμοῦ κατὰ τοὺς ἐρήμους σταθ- 

μοὺς ἣν πόλις εὐδαίμων καὶ μεγάλη, ὄνομα δὲ Χαρμάνδη" ἐκ 
’ «ς - » ψ Ν » ’ , ΄ 

ταύτης οἱ στρατιῶται ἠγόραζον τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαί- 
: , ἃ 3 ͵ ἽΜΕΥ. ἢ 

νοντες ὧδε. διφθέρας ἃς εἶχον στεγάσματα ἐπίμπλασαν χόρτου 

κούφου, εἶτα συνῆγον καὶ συνέσπων, ὡς μὴ ἅπτεσθαι τῆς κάρφης 
εἶ Ὁ“ ᾽ Ἁ [4 3. » , Ἀ ᾿Ὶ , 

τὸ ὕδωρ: ἐπὶ τούτων διέβαινον καὶ ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, 

οἶνόν τε ἐκ τῆς βαλάνου πεποιημένον τῆς ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ 

σῖτον μελίνης: τοῦτο γὰρ ἣν ἐν τῇ χώρᾳ πλεῖστον. 

᾿Αμφιλεξάντων δέ τι ἐνταῦθα τῶν τε του Μένωνος στρατι- 

ὠτῶν καὶ τῶν του Κλεάρχου ὁ Κλέαρχος κρίνας ἀδικεῖν τὸν τοῦ 

Μένωνος πληγὰς ἐνέβαλεν": ὃ δὲ ἐχθὼν πρὸς τὸ ἑαυτοῦ στρά- 

60 τοῦ ποταμοῦ: ρ6η. ΜΓ πέραν, 

8Π ᾿ΠΊΡΓΙΟΡΘΙ ΡῬ͵ΓΘΡ., {κ λάθρᾳ, 

6: 35.398; 

61 ὄνομα : ΠΟΙη. ΟΥ 866. 

62 ἠγόραζον: (ῃ8 ΒΌΡΡΙΪ65 8ἃ]- 
ταν Ἰαἰα ἰπ τητιδῦ αν ὈΘΘη 

ὨΘΑΓΪΥ, ΟΥ ααἷΐο, ΘχΠδυβίθα, 

63 ὧδε: ο7. ς. 1. 24, ἀπᾶ {Π9 ποίϑθ. 

ΜῈ νι μαΐ ἕο] ]} ον 5 ο7. 11, 4, 8. 28, 

8Δη4α 111, 5, 89, 8)ηα {89 ἀθβουὶρ- 

[1ἴοη, ἴῃ Αὐγΐδη (Ά4η. 111, 29), οὗ 

ΑἸΘΧΔΠαΘΥ 8 οτοββίηρ ὕΠ 6 ΟΧαβ. 

ΤηΠαῖθα βἰτὶπβ πᾶνθ Ἰοηρ ὈΘΘῊ 

υθδροὰ ἴῃ Εαβίθση σοπηΐγὶ 8 

(θτΘ ψοοᾶ 15. Βο8Γ06), ἃ5 ἃ 

ΙΠΘ8ηΒ οἵ οτγοββὶπρ ΓΙΨΘΓΒ, 

ψ ΠΘΠΘΥ ΒΙηΡΊν, ἃ5 ἃ ΒΕ ρΡΡοσΐ ἴον 

{86 ᾿πα]ϊν]α 18] ΒΥ ΠΤΠΘΙ, ΟΥ 60]- 

Ἰθού νυ, 88 ταῦῇίβ. οὐ᾽ Ὀσγίαρθβ. 

Αἢ δοοουηῦ οἵ τηϑύποαβ, βίσγικ- 

ἸΠΡῚΥ Βἰ πα] τ ἴο [Πο56 ἀθβουι θα 

ἴῃ {86 τοχί, ᾿η {πὸ ἀθυτηϑη ΔΓΙΩΥ 

οἵ οὐῦ οὐχ αδν, 15 ρίνϑη ἴῃ {Π 6 

1|πιϑἰνίονίο Ζοϊξιμπο ἴον 1890, ηο. 

2118 (Ο]] γθο ἢ). 

ἃς εἶχον στεγάσματα, τλῖο ἢ, ἐποῃ 

παα α (ἐογ1-) οουογῖγ 6.8. 
χόρτου: ἴον {Π6 οᾶΒθ, ο7. θηρίων, 

α. 2, 89. 

βά συνέσπων, βοιυο ἰοροί)ιον, 

Αὐτίϑηῃ 1565 ξυρράψαι, οἵ {[Π6 Β8Π6 

δοῖ. 

ὡς : ἴΟΤ ὥστε, ἃ ᾿ιι5ᾶ96 ΓΆΓΘ 1 τηοβί 

ῬΓΟΒΘ ψυϊΐογβ, (ἃ. 1456; Η. 1054, 

11.; Β. 595; 646). 3860, ἔυν Ποὺ, 

{ῃ6 ποῖθ οἡ ο. 1. 19, δηα, ἔου [86 

ὩΘΡ., ΟἹ 6. 1. 571. 

κάρφης : ἴοΥΓ {Π 6 6886, Β66 ἃ. 1099; 

ἘΠ 735; Β΄. 550. 
66 τῆς βαλάνου... τῆς ἀπό τοῦ 

φοίνικος, ἐπα αἀαἰο. ἘῸτ {Π18 {Π6 

αὐτοῖς μὰΒ πο τγογᾷᾶ, ἤθη {86 

ΒΡΘΟΙΓγ Πρ ΡΏΓα56 δα ρα ἴο βάλα- 

νος (πτιἰ). Ν᾽ οῖθ [Π6 ἔογηηδ]ὶ αἰγὶ. 

Ροβιῦ., δηα {ῃ6 οχδοῦ 180 οἵ {Π6 

ΡΓΘΡΒ. ἐκ ἃπα ἀπό. Ῥδ]ὴ τὶπθ 5 

Βαϊα 80}}} ἴο 6 το ὑδθα ἴῃ 

0818 τορίοῃ; οὔ. 11,8, 814, ΠΘΓΘ 

1ὖ 15 ο81166 5 ΠΙΡῚΥ οἶνος φοινίκων. 

67 μελίνης: αἀθβοτρί. ρθη. ψ ἢ 

σῖτον. 

τοῦτο: προιΐ., ΑἸ ΠΟΌΡῊ τϑἔθγγ ηρ' 

ἰο μελίνης, ἃ Θοπβίγο.ϊοη ΑἸ Δ ΥΒ 

ΠΟ 8 Ὁ]6 ἴῃ [86 οᾶ86 οἵ ψογαβ 

ἀοβισηδύπρ [Π]ηΡΒ. 
68 ἀμφιλεξάντων τι, πΠαυΐϊηᾳ Ππαὰᾶ 

Β0Ἴ16 φΠαΥΥΟΙ. τι ἰδ, οὗ ΘΟΌΓΒΘ, 

{8.6 ἸΏ ΠΟΙ ΟΡ]. 

69 κρίνας... ἐνέβαλεν, αἀεοϊαϊη 

ἐμαὶ Μοηον 8 πάη τὐα8 ἴηι ἐπ 



ἸΘΌΟΙ 1. παρ. 9 

Ἂς ΄ «ες “-“ 

τευμα ἔλεγεν: ἀκούσαντες δὲ οἱ στρατιῶται ἐχαλέπαινον καὶ 

ὠργίζοντο ἰσχυρῶς τῷ Κλεάρχῳ. τῇ δὲ αὐτῇ ἡμέρᾳ Κλέαρχος 
“ -“ “' “ 

ἐλθὼν ἐπὶ τὴν διάβασιν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος 
Ἁ » Ἂς " ΄ 2 Ν Ἁ ε ἴω Ἀ “- ,ὕ 

τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος 
"Δ Ἁ ᾽ Ψ' -“ ᾿ ᾽ ,ὕ “ Ἁ ΕΒ τ ΟΣ στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοῖς περὶ αὐτόν: Κῦρος δὲ οὔπω ἧκεν, 

ἀλλ᾽ ἔτι προσήλαυνε: τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων 

τις ὡς εἶδε Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῇ ἀξίνῃ: καὶ οὗτος μὲν 

αὐτοῦ ἥμαρτεν: ἄλλος δὲ λίθῳ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς 
, γενομένης. 

εὐθὺς παραγγέλλει εἰς τὰ ὅπλα: καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας αὐτοῦ 

ἃ Χ ’ὔ ᾽ ᾿ ε ον “ Ἀ 
ὃ δὲ καταφεύγει εἰς τὸ ἑαυτοῦ στράτευμα, καὶ 

᾿] ΄' »“" Ἂς » 7 Ἁ Ἁ , ψ ᾽ Ν ἧς 

ἐκέλευσε μεῖναι τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς δὲ 
ἢ -“ ᾿ « Δ' “" Ἂ᾿ λαβὼν τοὺς Θρᾷκας καὶ τοὺς ἱππέας οἱ ἦσαν αὐτῷ ἐν τῷ στρα- 

᾿ 

Ι 
' 
Ὶ 

ιὐγοηρ, Ποσσοα πἴηι. ΓΘ βίηρ., 
τόν, ᾿τη Ρ]165 Π8ὖ [Π6 ΟΥΡΊΠ8] α15- 

ῬΡαΐθ νγγ8β θθύῦνθθῃ ἔγγ7ο Τγ6Π ΟἾΪΥ. 

ΤῊΘ Πορρίπρ' νγὰβ ἀου Ὀ{1688 ἀοπ6 

στ {868 5 δῆ (βακτηρίᾳ), ν ΕΙΟῊ 

{86 ϑραγίϑηῃ σοϊητηϑηῆθι τΘρὰ- 

ἸΑΓ]Ὺ οαγτὶθα; οΓ 11, 8, 811-- -δη- 
οὔμϑὺ ἰπβύϑποθ οὗ {π8 βονογὶτν οὗ 

ΟἸΘΑΓΟΉ 15, ἔογ ν ΒΙΟΉ 566 8180 11, 

θ, 89, 8πα {Π6 Τηΐτοά., 838. ΘΟΕ 

ΘΟΘΌΓΤΓΘΠΟΘΒ 616 ποῦ τατο: Χοπο- 

ῬΗΟη ψγὰβ ΒἰπηΒ6] δοουβθα οὗ 

Βανίηρ ἥορροα βο]αΐθγβ: 566 ΒΪΒ 

αἀθἔθηβθ ἴῃ Υ, 8,51. 

Ἴ2 ἡμέρᾳ: αδἰ. οὗ {ἰπη6; βθΘὸ {Π6 
ποΐθ οἡ ὑστεραίᾳ, ο. 2. 124, 

3 διάβασιν: {ἰῃ6 ΜΟΙ, ῬΓΟΡΘΙΙΥ 

αἀοβισ μαύρ {Π6 δοὺ οὗ οτοββίηρ, 

ΘΟΙΏΘΒ, ὈΥ 8Π ΘΑ5Υ δχύθηβίοῃ, ἴο 

᾿ποααθ ἔπ τπθ8η5 οὗ ογοββίῃρ 

(11, 8, 810), οΥ 85 ἢϑτϑ, {Π6 Ρ]866 

οὗ οσοββίηρ. 

4 ἀγοράν : Θν᾽αθη.Πν {πΠ6 βας]θτα, 

Ὀγϊηρίηρ ἔοοα 8δοῦοββ {Π6 ΤἾΥΘΓ 

ἔτοτη Ομ διτηαπαᾶθ, Π8α ἀυτϑηρθα 

ἃ τηϑυ κοῦ ψΠθτθ {Ποὺ 8 παρα, 

ἴδ ὀλίγοις : ρτοᾶ., δοίη ζειυ, τοῖο 

106 78 διέ ἤει. 

ΤΊ διελαύνοντα, α8 πα γ066 ἐμγουισῖι 

(ἐπα δαῃιρ), ἃ οΟἰτουμϊηβίδης!α) 

Ρδγίϊο. 

ἴησι... ἀξίνῃ : ψηςἢ ν 05. οὗ [ἢτον- 

1ΠΡ᾽ ΟΥ ΡΘ] τἰπρ' Π 8 ψότγα ἀσποίϊπηρ 

6 τη 155116 18 οὔΐϑῃ οχτηϊ64, ΟΥ, 

1 ΘΧΡΙΘΕΒΘΩ, 18, ἃ5 ἃ Γ]6, ποΐ 

866., θυαῦ αδ΄. (]68η8)ὲ..Ύ ΤῊΘ 

ῬΘΙΒΟΠ ΟΥ̓ [ΒΙηρ᾽ ρο]ΐρα ἰβ ΓθρῸ- 

ἸΑτῖγ [πὸ ΟἿὉ: Ὁ], δ. ῳ. Ὁ. 3. Ὁ, 

Υ ΒΙΟΉ, ἴπ [86 6856 οὗ ἕημι, ου]ά 

Ρ6 ἃ ρθη. ὅ835.6 {πῃ6 ποΐίθ οἡ 
κάρφης, 1. θά. 

8 αὐτοῦ: ρσρῇῃ. σι ἥμαρτεν, 

ΟἸΔββθα ὈΡ βοΐὴηθ 8ἃ8 ρϑγίϊ{ἰγ9 

(5686 {Π6 γϑἔθγθῃοθβ δὲ ρΊν θη), 

Ὀν οἴ ΘΓΒ, ΤΠΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟίΪ νυ, 885 80]. 

(Η. 148). 
λίθῳ : 86. ἕησι. 

ἴ9 καταφεύγει, ἤφρί ἔῸΥ 

(κατα-). 

80 αὐτοῦ, τ Π6 76 ἐποῃ τὐογὸ. ΤῊΘ 

ΒΟΡΙ 65 γ 16 ἴο δού ἃ5 ἃ γθβθυύῦυθ 

ἴο 6 οσδ]|16 ἀροῃ, ἰἔ προραράᾶ. 

ΤΉΏΘΥ ἔογπι ἴῃ γρϑαϊπθδβ ἴο 8ᾶ- 

ν8Ποθ, [9 ΒΡΘ8᾿ ργδβρϑθα ἴῃ {ῃ 

τσὴ Π8πα 8πηα {86 58 1614 οἡ [86 

16 στὴ 1 15 856 τοϑύϊηρ οα 

{6 οἵ πθϑ. 
82 τοὺς Θρᾷκας: 

γοζισο 

ΤΙΏΘΓΘ. ὈΔΙΓΌΔΓ8 ἢ 
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90 

600 «ἀπε εις ῖς 

΄ ᾽, ΕῚ ΄ ΄ Ἀ ΄ - “- 

τεύματι πλείους ἢ τετταράκοντα, τούτων δὲ οἱ πλεῖστοι Θρᾷκες, 
» Β΄. τον Ἁ κα, “ 3 ᾽ 7 » “ Ἁ 

ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς Μένωνος, ὥστ᾽ ἐκείνους ἐκπεπλῆχθαι καὶ 

αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν ἐπὶ τὰ ὅπλα- οἱ δὲ καὶ ἕστασαν 
» “ - , ΄ ᾿ 

ἀποροῦντες τῷ πράγματι. ὁ δὲ Ἰ]ρόξενος.- ἔτυχε γὰρ ὕστερος 
͵ ΄-“΄ “-“ [ὦ -“ Ἁ 

προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ ἑπομένη τῶν ὁπλιτῶν. εὐθὺς οὖν εἰς 
γ , » ΄“- »-»" 

τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο τὰ ὅπλα καὶ ἐδεῖτο τοῦ Ἰλεαρ- 
Ν "“ “ ἃ ἢ τὖἷβ ’ “ ᾽ - ᾽ ΄ ΄ 

χου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὃ δ᾽ ἐχαλέπαινεν ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεή- 
-»" , ’ὔ Ἂ, « “-“ , 5 ’,ὔ ΄ 

σαντος καταλευσθῆναι πράως λέγοι τὸ αὑτοῦ πάθος, ἐκέλευσέ 
᾽ ᾿ ἢ “ ,ὔ 3 2 ΄ 9 ᾽ ,’ Ἁ »“ 

τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. ἐν τούτῳ δ᾽ ἐπήει καὶ Κῦρος 
Ὶ ΝΝ “ »4. 

καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα: εὐθὺς δ᾽ ἔλαβε τὰ παλτὰ εἰς τὰς 

χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν ἧκεν ἐλαύνων εἰς τὸ 

μέσον, καὶ λέγει τάδε. 

ΕΙσΘ] ηρθ, ποῦ τθοκβ. ΤΏΘΓΘ 

τγοτθ 800 οὗ {πϑῖ διηοπηρ ΟἸθᾶτ- 

ΟΠ δ᾽ ἰτοορβ. ϑοηθ οἵ δθιὴ 

ἀδβοσί (11, 2, 8.1). 

ἱππέας : ΟἿΪΥ ΠοΙδ ἃτθ τηοὰπηϊθα 

ΤΓΟΟΡΒ τη] ΟΠΘ 85 ἔοστηϊηρ ἃ 

ρΡαγτί οὗ Ονταβθ᾽ ατϑοὶς ἔογοθβ. 

ΤΏΘνυ, ἴοο, ἀοβοτῦ (Τ1, 2, 8.1). 

83 πλείους : ἴογ {6 ἴοΥΠ, Ε66 {6 

ποῖΐθ οἡ ο. 3. 35. 

84 ἐκπεπλῆχθαι, τ067γν Πιϊεα τοῖΐῃ, 

ἔθεον. 'Π6 φΡογῖ., θββ ρΡθοῖδ}}ν οἵ 

γνΌ05. οἵ οιηούϊοη, τῇδ αθηοΐθ 

᾿ηΐθηβθ δοίΐοθ. Οὔδβοτνθ {μαΐ 

{86 ᾿πῆη. αἴΐον ὥστε ῃιαῃ! ἀθηοΐθ 

{πη6 δοΐμδ] τϑβα] (ἃ. Μ. Τ'. 588). 

85 οἵ δέ: ἃ5 1 οἱ μέν Πα ρῥγροοοραρῆ. 

ἕστασαν, 5ἰοου γἱυοίοα ἰο ἐπα 8ροΐ 

(Π αἸςν η5). 

86 ὕστερος : ο΄. προτέρα, ο. 3. 142, 

δα [6 ποίρ. 
81 τάξις. .. ἑπομένη : 506. ἔτυχε. 

οὖν: τοδπυμηρύϊνο, αἴτζου {Π6 ρᾶγθη- 

πο υϊὸ νοσαβ. 

88 τὸ μέσον: ο7΄. ο. 4. 23, 

ἔθετο τὰ ὅπλα, Πα ρα κτλ} ΟΥ̓ ἢϊ8. 

ΓΒ 18 [6 σοτημηοηθβύ Τηθ 8} ΠΪ ΠΡ 

οὗ {Π6 ρΡῇῆταβο:; ἴον ἃ αἰ" Ἔογοπΐ 

ΟΠΘ, 566 θο]ονν, 8 11. 

ἐδεῖτο, Τηιρίογοα. ἘῸΓ {Πμ6 οοη- 

Β στον, 67. 6: 1:57. 

89 αὐτοῦ... πάθος, τοποδη πο ((Ἰο- 

ΔΡΟΠ 5) πααὶ δαγοῖμ οϑοαρεοα θεῖης 

δον ἰὸ αοαΐμ, 6 (ῬΤΟΧΘΠΗ ΙΒ) 

8006 Τρ ἢ} ΟἿ Πα οα ρον ίθγιοο. 

ὀλίγου 15 ΘΠ. αἴζοι. δεήσαντος ; ἴοΥ 

{Π6 ῬΉΓαΒΘ, 566 {Π6 νοῦδ. 

90 λέγοι: ορΐ. ἴῃ ἃ ΘΟ 1158] βθηΐθηῃοο; 

Β66 Εα. 1506: ΗἩ. 9950: Β. 598, 

ποΐθ. - 

αὑτοῦ γοίοτβ, νυ ἢ Θι Ρ Πβὶβ, ἴο 86 

τη δῖ 5110]. 

91 τε: ἢ π8 τιβθᾶ, σψιτποὰῦῦ ἃ ὈΔ8]- 

ΘΠΟΙΠΡ τε ΟἿ᾽ καί, τε ἰ5 ΤΆΓΘ ἴῃ 

ῬΙΓΌΕΘ, 

ἐν τούτῳ: ΟἿ. ο. 2. 1117, ἀπα 9 ποίθ. 

92 τὰ παλτά; {Π6 ῬοΙΒΙδ ἢ ΨΥΑΥΓΙΟΓ 

ΤΟσ.Ϊ]ΑΥ]ν οαγτὶ θα ὄννο ΒΡΘΆΓΒ. 
93 τῶν πιστῶν: “ἐπο Βαϊ ιν 8 

ἃ {1{1᾿Π0 ἰὴ Ῥρουβία ἔου [86 Κιηρ᾽Β 

ΘΟᾺΠΒΘΊΊΟΥΒ. 

ἐλαύνων, γ1(ἰτη0. 

94 οἱ ἄλλοι: ἴῃ Ὡρροβιτἰοη ψ]τἢ 

ὑμεῖς, ᾿τ }]164 ἴῃ {πΠ6 νῇ. το ἢ 

ΔΡΡοβιτἶἰνοβ τηπιδύ ἰαῖτθ {π6 ϑτί., 

ἈΠΩ ἃτὸ οἴξζοη Του πα ἴῃ σοηηθο- 

το ἢ νοοσδίϊνθβ. 
Κλέαρχε. . . Πρόξενε: Οντὰβ 

14 

18 

Κλέαρχε καὶ ἸΙρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ τ6 



17 

ΞΞΞΞΞΞΡ στ ΘΗ. ΞΨΝς αστν- - “"- 

ΒΟΟΣ ΤΠ παρ. ΨΠ ΟἹ 

Ὁ , ἐν ζω , » , 

παρόντες “Ελληνες, οὐκ ἴστε ὅ,τι ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις 
“ , ΄ ΡῚ “ ἊΝ ς 7, 5 Ἷ , 

μάχην συνάψετε, νομίζετε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ ἐμέ τε κατακεκό- 

ψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολὺ ἐμοῦ ὕστερον: κακῶς γὰρ τῶν 
΄ Ὁ ἃ τ πον ͵ , 

ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὗτοι οὺς ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώ- 

τεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ βασιλεῖ ὄντων. ἀκούσας ταῦτα 
ς ΚΑΙ "ς » ς “Ὁ 5. ’ ὃ Ν , » Ἧ Ν 

ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο: καὶ παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ 
’ὔ » ἊΝ Ὁ 

χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα. 

ΥΩ ἰὰ 
ἠκάξζετο δ᾽ εἶναι ὁ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. 

τι “ “ἢ ν᾿ , Μ “, Ν , 

Ἐντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνια ἵππων καὶ κόπρος. 

οὗτοι προΐ- 
, δ Ν « ἐν Ν Μ » , Φ ; ’ 

ὄντες ἔκαιον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἣν. ᾿Ορόντας 
Χ ᾿ α » ἈΝ ’ [4 “-“ δὴ Ἂν γε 

δὲ ἸΠέρσης ἀνὴρ γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ πολέμια 

λεγόμενος ἐν τοῖς ἀρίστοις ἹΠερσῶν ἐπιβουλεύει Κύρῳ καὶ 

{81 ηΚ5 ἐπαῦ [ΠπΠ6 ἀυϑ7Γ6] 18. ὈΘ- 

ἔννθθῃ {ῃθ80 ἔγο. Μϑῆοη 6068 

ποῦ ἈΡΌΘΔΙ 85 8Π ἈΘῬΥΘΕΒΟΓΙ. 

96 εἰ συνάψετε: ἴῃ σΟΠαΙΓ0Π8] 

ΟἸΔΌΒ6Β ΠΡ] ΥἱΠρ᾽ ἃ ΓΗ ΠΡ ΟΥ ἃ 

πτθδῦ, εἰ, ἢ ὑπμ6 ἔαΐ. 1η6]6., 

18. ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ Ρῥγεΐθυσθα ἴο ἐάν, 

σι {Π6 5 7)ν.; 566 ἃ. 1405. 

96 ἐν. . - ἡμέρᾳ, ἦγ. ἐΐι6 δοτιγ86 ΟΥΓἹ 
ἐ}ιὶ5 ἀαῃ, 5115 ἩῪ αἰ ογθηΐ ἔτουη 

{86 Ββίτωρ!θ ἀϑ. οὗ {ϊτηθ. 
κατακεκόψεσθαι: [{πῃ6 ἴπί. ροτῇ. 

βίδηαβ 8ἃ5 8 βίγσοηῃρ ἔαύ., στῇ 

ΒίγΘαΒ ΟΝ [6 ῬΘυτή8η6η06 οὗ [Π6 

τοβαϊὶύ (απα ἐπαΐξ τὐὐ δ6 ἐπα οπαὰ 

0 τ), α. 1266; Ἡ. 8550 ; Β. 538, 
ποίθ. 

97 κακῶς... ἐχόντων : [ῃ6 σ΄ ΘΗ. 805. 

ΒΌΡΡΙΙΘΒ 8 Ῥτοΐδβιβ ἴο ἔσονται. 

98 οὗς ὁρᾶτε; ἃ αἰτοοῖ ΑΡ 64]; [Π 610 
ΤηΔΥ Μ6]|} πᾶνθ Ὀθθῃ ἔτγϊοίοη 

Ῥούνθθῃ [Π6 ὕνγο ϑ.ΤΏΪ685. 
99 τῶν. . . ὄντων, ἐπαη, ἐΐι086 τὐϊέϊι, 

ἐῆ6 κῖπ αΥό; 8566 6. 1156; Ἡ. 

6430 ; Β. 426, ποίρ 2. 

ἀκούσας ταῦτα: 0 σοηπθροίϊγο 15 

ῃΘραρα. 

100 ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο, οαηϊ6 ἐἰο 118 

86γ.868. 

κατὰ χώραν, Τη, ἐΠι6γ7 χιναγ 678. 

101 ἔθεντο τὰ ὅπλα, σγοιηαοαὶ ἐΠιο 1)" 

αγηιβ; α΄.1, 10, 8.16. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ὙΙ 

1 προϊόντων, αἋα8 ἐπομ αατναπορα. 

ΤΠΘ β}]. οὗ {π6 ραγίϊο., ἴη {815 

σοΟΠηΒί Οὔ Οη, ΤΥ 6 οτῃϊ{ἰοῇ, 

ὙὙΠΘΉΘΥΘΙ Ὁ 15 τΘΘ Π]γ ΒΌΡΡΙΠΘα 

Ὀν 186 οοπίοχί. 

ἐφαίνετο, ἔμεγθ κερέ αρρεαγΐηρ. 

ΕῸΓ {86 5ίηρ. γΌ., ο΄. ἦν, ο. 2. 38, 

8 η6 {Π6 ποΐϑ. 

2. ὡς, αδοιιέ; ο΄. α. 2. 18. 

ἵππων : ΡΓΘᾶ. σρη. οἵ Ροββθεβίοῃ. 

οὗτοι: ἵπποι, οἵ ΟΘΟΌΓΒΘ, ᾿ΠΡ]168 

ἱππεῖς. 

προϊόντες, σοΐηρ οτ, ἴηι, αἀσαποο οὐ 

ἐμολ; ΒΡ αἰθσθηΐ τἴτοῖὰ 

προϊόντων, ἃ ΌΟΥνΘ. 

8 εἴ τι ἄλλο, τὐπαΐουολ οἶξο; 

ς. ὃ. 4, 8)8ηα {Π68 ποΐϑ. 
4 γένει: αδ΄. οἵ τοβρϑεί; ἃ. 1182: 

Η. 180; Β. 390. 
τὰ πολέμια, ἐγ) ηιαΐἐογ8 ρογίαϊπΐης 

0 τοαῦ'; 806. οὗ τοβρϑοί. 

δ λεγόμενος, γΕΟΠΟΊΕ(,. 
καὶ πρόσθεν, ΟΥ̓ ὨιοΥΪψ αἰ80 (ἃ8 νγ61} 

85 ΠΟΥ). 

ΟἿΣ: 

100 
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092 “«ἱπαθϊαβὺς 

πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγεὶς δέ. οὗτος Κύρῳ εἶπεν, εἰ 2 

αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακαίοντας ἱππέας 

ἢ κατακαίνοι ἂν ἐνεδρεύσας ἢ ζῶντας πολλοὺς αὐτῶν ἂν ἕλοι 

καὶ κωλύσειε τοῦ καίειν ἐπιόντας, καὶ ποιήσειεν ὥστε μήποτε 
᾿ κ ΄ μι 

δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγ- 

γεῖλαι. τῷ δὲ Κύρῳ ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ὠφέλιμα εἶναι, 
ἡ». , » Ν ͵ ,ὔ 9 « , “- ΄ , 

καὶ ἐκέλευεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ᾽ ἑκάστου τῶν ἡγεμό- 

νων. ὁ δ᾽ ᾽Ορόντας νομίσας ἑτοίμους εἶναι αὑτῷ τοὺς ἱππέας 

γράφει ἐπιστολὴν παρὰ βασιλέα ὅτι ἥξοι ἔχων ἱππεῖς ὡς ἂν 
΄ ΄ » Ἂν , κ « ΜΕ κα ἘΣ 

δύνηται πλείστους: ἀλλὰ φράσαι τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσιν ἐκέλευεν 
Ν . κ Ν ΕἝ 

ὡς φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ἐνῆν δὲ ἐν τῇ ἐπιστολῇ καὶ τῆς 
, ᾿ ΄,΄ ν 

πρόσθεν φιλίας ὑπομνήματα καὶ πίστεως. ταύτην τὴν ἐπισ- 

τολὴν δίδωσι πιστῷ ἀνδρί, ὡς ᾧετο: ὃ δὲ λαβὼν Κύρῳ δίδωσιν. 

ἀναγνοὺς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει ᾽Ορόνταν. καὶ συγκαλεῖ 4 

εἰς τὴν ἑαυτοῦ σκηνὴν Ἰ]έρσας τοὺς ἀρίστους τῶν περὶ αὐτὸν 
- « Ἄ 

ἑπτά, καὶ τοὺς τῶν Ελλήνων στρατηγοὺς ἐκέλευσενό πλίτας 

6 καταλλαγείς : ἐ7. συναλλαγέντι, ὁ. 

2. ὅ. 
εἰ... δοίη: 186 ΟἸδιι50 ΤΟΓΙῚΒ 

Ῥατί οὗ {ῃ6 αποΐαίϊοη, αἀθβρὶΐθ 

18 ΡῬοβιζἰοη Ὀθίοτθ ὅτι. Τῦ 15 

ὈΠΌΒ.84] ἴο Πᾶν ὅτι 50 ἴδ. ροβί- 

Ῥοπθᾶ, δ᾽ ΠοῸΡ ἢ ἃ β'ηρ]6 ψ οσᾶ 

5 ποΐ ᾿γθα θην Ρ]δοθα Ὀοΐουθ 

10 ἔοῦ θιρῃ8βῖβ. (., ΒοΘυΘυ, 

11,2, 8.20. 
8 κατακαίνοι: ἃ ρΡοθίϊο8] νὉ., δορὰ 

Ὀγ Χρηῃ. 81006 διημοπρ Αἰὐϊο ῬΤΟΒΘ 

νου [}ἢ ΠὶΒ ΟΥΪΚΕ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 

10 15 ποῦ ᾿πῇγοαπθηΐ, Ἠθ 88 {Π6 

ΒΙΠΏΡΙΘ καίνω (111, 2, 8.39). ἄν, Θχ- 

Ῥγθββϑα ψὶς ἢ {Π18 νΌ. πα ψ ἢ 

{86 ΓΟ] ον ἱπρ ἕλοι, 18 ἴο ὈΘ ΒᾺΡ- 

Ῥ]]οα 4180 ψ τς κωλύσειε ἃ πα νΥΊ ἢ 

Ι͂ῃ ρϑῃοσδὶ, 1ἢ οχ- 

ῬΓθββθα μὴ οὔθ ορί., ἄν Τη δ Υ 
Ὀ6 οὐρα τῷ οὔμμουβ ᾿πητη6- 

αἸδύθι!υ ἔο]]ονγίηρσ, ἴῃ [6 Β8Π|6 

οοπβίσαοτςἝοη. 

9 τοῦ καίειν ἐπιόντας, 7707 δι" 10 

ποιήσειεν. 

α8 ἵπομ ααἀναπορα. '“ΓΠΘ ρᾶγίϊα. 

ΔΟΎΘ65 ψὶῸ {Π6 οὐ ρα 50]. οὗ 

καίειν. ἘῸΤ {86 ἰπῆπ. ἢ τοῦ, 566 

{Π6 ποΐθ οἡ τοῦ διαβαίνειν, ο. 4. 96, 

868 86 ἢ. 1549; ἘΠ. 065. 2. ΒΒ; 

643, 2. Ὁ 

ποιήσειεν. .. αὐτούς, τὐοτα Ὀγίηρ 

ἐξ αδοιέ ἐπα ἐπομ μονα πουθγ' 

ὑο αὐ. ἘΠ βᾶιηθ σοηβίσιοίϊοη 

ΟΟΟῸΪΓΒ ὈΘΙΟΥ, ο. 6. 834: οΥθη θυ 

ὥστε '5 οὐ ρα, 

11 ἐδόκει : ῬΘΙΒΟΠΔ] ; ταῦτα ἰ5 51}}}}. 
12 τῶν ἡγεμόνων: 1. 6., ΟὗἨ ΘΟΊΓΒΘ, 

ἔγοιῃ {μ6 Ῥϑυβίδη, ποῦ {π6 ατϑοκ, 

ΟΟΙΏΤΠ 8 ΏΟΘΥΒ. 

14 ἥξοι: αἰτοοῖ ἥξω: Ὀαὺ ἴῃ δύνη- 

ται ἴπ τηοοα οἵ αἰγ. αἸ50. 15 τϑ- 

[αϊηθα. 

ὡς ἂν. .. πλείστους : οἷ. ο. 1. 22, 

Δ η4 {ΠῸ ποίρ, 

15 φράσαι: {Π6 5110]. 15 αὐτόν, 1. 6., 

βασιλέα. ΒΒ πῃ, ΡΌΝΘΙΠΒ ὑπο- 

δέχεσθαι. 

21 ἑπτά: ἸΙπλϊἱπρ τοὺς ἀρίστους. 
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᾿ “ ΄ Ν ΄ Ν “ ΝΝ Χ . “ ΄ 

ἀγαγεῖν, τούτους δὲ θέσθαι τὰ ὅπλα περὶ τὴν αὑτοῦ σκηνήν. 

οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, ἀγαγόντες ὡς τρισχιλίους ὁπλίτας. 

Κλέαρχον δὲ καὶ εἴσω παρεκάλεσε σύμβουλον, ὅς γε καὶ 

αὐτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμηθῆναι μάλιστα τῶν ᾿ Ελλή- 

νων. ἐπεὶ δ᾽ ἐξῆλθεν, ἀπήγγειλε τοῖς φίλοις τὴν κρίσιν τοῦ 

ἔφη δὲ Κῦρον 

Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἄνδρες φίλοι, ὅπως 

᾽ ᾿ ς 5 ,ὔ » Ἀ 3. Δ 

Ορόντα ὡς ἐγένετο: οὐ γὰρ ἀπόρρητον ἢν. 
» “ , τ ἄρχειν τοῦ λόγου ὧδε. 

᾿) ἐν “- [} .“ ψ, ͵ 5 Ν Ἂς “ Ἂν Ν 

σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ,τι δίκαιόν ἐστι καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς 
“ Ν ἴω 

ἀνθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ ᾿Ορόντα τουτουί. τοῦτον γὰρ 

πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον εἶναι ἐμοί: ἐπεὶ δὲ 

ταχθείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ οὗτος ἐπολέμησεν 
᾿] Ἀν τ 5 , » ᾿ Ν 2 Ν ᾽ Ν 

ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολιν καὶ ἐγὼ αὐτὸν προσπο- 

Ξθνθη νγδὲθ ἃ 580 ΠΌΤΩΡΘΓΙ 

δι] Οηρ [6 ῬΘΙΒΙΔΉΒ. 

22 θέσθαι τὰ ὅπλα : οΓ΄. ο. ὅ. 88, ἀπὰ 

{Π6 ποθ. Ουὐγὰβ δον αθητ]ν ἔθδυβ 

τοι Ὁ1]6, 8πα ἴδκθθ 811 Ρ16 Ρ.θ- 

οϑαῦοπβ. ΤΉτοο ὑπουβδηὰ ἀτθοκ 

ΒΟΡΙΠΘ5 μου] ἔουμη ἃ βύτγοπρ' 

συδτα, δπα νου οἤἴεβοῦμδ!ν 

Ῥγονθηῦ δὴν αὐϊοιηρῦ δὖὺ τοβοῦθ. 

94 Κλέαρχον: ποΐθ ὕΠ6 οι ρῃ δύο 

ῬΟΒΙΔΙΟη ἃπα ᾧπΠ6 ᾿τηὔθηβῖνθ καί; 

ΟἸοαγοῖιια πὸ οὐθη ἰπυϊίοα 
τοϊἐ]ιῖγι, ἃ5. ἃ Δα ΊΒΘΓ. 

ὅς γε: οα158]. ΤῊΘ ΓΕ]. 15. οἴΐθη 

Θαμπϊναϊθπῦ ἴο ὅτε ψιὶῃ {6 

θη οηβῦυ. 

26 προτιμηθῆναι.... τῶν Ἑλλήνων: 

Οἤ. ο. 4. 91, ᾶἃπα {86 ποίϑθ. 

260 τὴν κρίσιν: ΡΙ͵ΙΟΙΘΡΒΙΒ; 566 {Π6 

ποῦΐθ οἢ τῶν βαρβάρων, «. 1. 20. 

2 ἔφη: : 80. Κλέαρχος. 

28 ἄρχειν τοῦ λόγου, ορεηοα ἐπ α6- 

δαΐίο. ἄρχεσθαι νγοι!]α Πᾶν τηρϑηΐ, 

δοσαη ἸυὶΣ φρϑοθοῖῦ (1ΤῚ, 2,8. 17). ΤῊΘ 

᾿ἰπῆπ. 15 Ποῖθ Ππροτῇ., ἃ. 1494; 

Η. 834; Β. 67]. 

ὅπως, ἔπ, ΟΥγΟον ἐπαΐ; 

πράξω, 1. 30. 
29 πρός, ἦγ, ἐΐι6 51 ὲ οἵ. 

{186 νὉ. 15 

80 τοῦτο : ΓΟΒΌΙΗΪηρ᾽ {Π6 Ῥγθοθαϊηρ 

16].; ΟΥ΄. 6. 2. 85, δα {Π6 ποῖΐϑ. 

τουτουί: Θατπϊνα]οηῦ ἴο ἃ ροβίατγα; 

566 Ὁ. 419; Ἡ. 214: Β. 147. 

81 ὑπήκοον: ΟτοηΐδΒ νν85 φρούραρ- 

χος ἴπ Ξ'8Γ615 (566. "βίον, 1. 38), 

8 Π6, Ἐποτυθῆοσθ, ἀπᾶθσ ΟὙΤΓαΒ, 85 

ΘΟΙΠΤΉ Δ Πα 61-1η-ΟμἸοῦ, Οη {Πϊ8 

απ θδύϊοη, 5606 {Π6 Τηΐτοα,, 8 24. 
82 ταχθείς, οτάοτγοα. 

ὡς ἔφη αὐτός, α8 ἢ ᾿ϊηιδ6 1} 8ατα. 

αὐτός ἴῃ [Π 9 ΠΟΙ. 15 ΔΙΑ Υ 5 1ηὐθἢ- 

Βῖγθ, ξξρβ8θ, Ὁ Π]68Β ᾿τητη θα] δῖθ] Υ 

ῬΓΘΟΘαΘα ὈΥ 86 γί. (ὁ αὐτός-- 

ἐε]61))}. 

88 αὐτόν: τραυπαδηῦ ψιΓ ὥστε 

δόξαι αὐτῷ. ΏΘΓΙΘ 15 ἃ ΒΕ 1  1η {ῃ 6 

σοΟΠΒίΓΠΟΌΙΟΗ : αὐτόν 15 ΘΧΡΓΙΘΒΒΘΩ͂, 

8ἃ5 [που ρΡῊ παύσασθαι νγ6τθ ἴο ἴἋ0]- 

Ιονγ (1 πιαᾶθ ᾿ΐην οθαϑ86); Ὀαΐ, 

ἰηβύθϑα οὗ 15, γο ἢδνθ ὥστε 

δόξαι αὐτῷ (50 ἐπαΐ δ ἐποιρσλΐ τέ 

ὑοέΐο᾽), ΜΨΈΏΘΙΘΌΥ αὐτόν ἰ5 Ἰοῖ 

νυ Πποὰὺ ρστδιηπηδύϊοα] αἀθρΡθπα- 
666 (προσπολεμῶν ψΟΙ]α ΤΟΘῸ ΓΘ 

8 660... ΤῊΘ τϑϑαϊῦ 16 ὑμδΐ 
Οτοηΐαθ᾽ δοὺῦ ἴῃ οοποϊμα!πρ' 

ῬΘ86Θ 1Β Γϑρεθβθηΐθα 85 ἃ γοϊὰη- 

[ΓΥ ΟὨΘ, ποῦ 85 ΟΠ6 ἴοτοθα τ ροῃ 

25 

350 



40 

θ4 Απαρακ ς 

΄“ 7 “ ᾿ ΄ ἴω ἈΝ Ἁ 

λεμῶν ἐποίησα ὥστε δόξαι τούτῳ τοῦ πρὸς ἐμὲ πολέμου παύ- 
Ν ἈΝ », Ἃ, Μ Ἀ - , 

σασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, μετὰ ταῦτα, ἔφη, ὦ 
» , Μ Ὁ ᾽ 4 Ξ » ͵ “ Μ Ἁ 

Ορόντα, ἔστιν ὅ,τι σε ἠδίκησα: ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ. πάλιν δὴ 
΄ »» ΝΣ » ΄ » “ “ : . ᾽ Ἂ ᾿ ᾿ »“ ᾽ ᾿ 

ὁ Κῦρος ἠρώτα: Οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτὸς σὺ ὁμολογεῖς, οὐδὲν 

ὑπ᾽ ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μυσοὺς κακῶς ἐποίεις τὴν 

ἐμὴν χώραν ὅ,τι ἐδύνω; ἔφη ᾿Ορόντας. Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, 
ς ας} 5 " Ν “ ’ » Ν » Ν Ἂ - » ,ὔ ὁπότ᾽ αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, ἐλθὼν ἐπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέ. 

μιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ. σοι ἔφησθα καὶ πείσας ἐμὲ πιστὰ 

Βΐπι; 50 ὑπαῦὺ 15 ριθβθηΐ ἀθῖθο- 

(Ἰοὴ 15 1Π6 τοῦ ψονύῃν οἵ ρΡὰη- 

ἰβῃπθηῦ (Βομαδηΐζ). ΕῸΣ {6 

πῆ. να ὥστε, ΔΕ Γ ἐποίησα, ο΄. 

1. 9, ἃηα {Π6 μοΐθ. 

85 μετὰ ταῦτα: του ίϊνο; {6 

Ῥιθοθαϊπηρ ν 5. παν Ρθθὴ ἰηΐτο- 

ἀυςρα Ὀν ἐπεί. Νοῦν οομηθ5 {ΠῸ 

ΔΡΟάΟοβΙ5, ἴῃ [Π6 ἔοτηῃ οὗ ἃ αἰτθοῖ 

δατοββίο Οτοπίδβ. ἔφη ἰ5, {Πθγο- 

ἔοι θ, Ῥαυθηῃοίϊο. 

86 ἔστιν... ἠδίκησα, 15 {Π|61}}6 αγι}}- 

ἐπεισ ἴηι τὐπῖον 1 παῦο τὐγοπσοα 
μοι ὅ, τι 185 Π ἸΠηΘ1 Ο0}0].; (7. 

οὐδέν, ῬΘ]ονν, ]. 40, 

ἀπεκρίνατο ὅτι οὔ, 6 αἰγιϑι ογ θεῖ, ΝΟ. 

ὅτι, ᾿Ἰηττοσ ποὶηρ 8 αἰσθοῦ αποίᾶ- 

{10 15. ἃ Βοῃηον παῦ ὉΠΟΟΙῚ ΠΟ 

186; 566 α. 1477. 

87 ἠρώτα: {Π6 ᾿πηροτῇ. πὰ ἴο ὅὁ 

τ 086 σοῦ ΒΘ οἵ απθβίϊοηηρ: 

Ὀθϑὶονν, 1. 47, νγθ αν {πὸ δοι.., οἵ 

ἃ ΒΙηΡ16 ατιθβίϊοη. 

οὐκοῦν: ψΠαῦ ΔΠΒ ΘΙ ἰΒ οχροοίρα 

566. {86 νοοῦᾶῦ., δηᾶ (ἃ. 1003, 

ΕΠ ἸΟΤΟ; ΒΒ: 72, 1. ὙΠ 6 Ὑὺ: 18, 
Οἵ σοῦ 856, ἐποίεις, ἔννο Ἰη65. Ρὸ- 

Ιον. 

αὐτὸς σύ: ἃ ρσοοῦ Ἰηβίαποο οὗ {1ΠπῸ 

84). ἴογοϑθ οὗ {9 ρσύοηῆ. Ϊ]1}ὴ 1}6 

ἤσγθῦ δηα βοοοη ΡουβοηΒ ὈοΟίἢ 

ῬΓΟΠΒ. (ΡΘυΒοΟ ἃ] «πα ἸηΓΟΠΒΙγΟ) 

ΔΙΘ οἴξζθῃ δθχριθββοα ; ἴῃ {πὸ 

{Π1γα {Π6 ῬΘυΒΟὴ 5 ἱπα]ϊοαῖθα Ὀν 
{ῃ6 ν. 

οὐδέν: ΙΏΠΕΟΙ ΟὉ]. οἵ ἀδικούμενος, 

ν᾽ ΒΙΘῊ 15 οΘοποθβεῖνο Οὗ 186 δεῖ. 

οοηβίγποίοη, 

ἃ Όονο, 1. 80. 

88 εἰς Μυσούς : 566. [ῃ6 ποίθ Οἢ εἰς 

Πισίδας, ο. 1. Ο2, ἘὸῸΣ [Π6 ΜΙ γβΊ 88, 

7. 111, 2, 85 28 δῃηὰ 24. 

κακῶς ἐποίεις : ΙΓ ἃ αἰτοοῦ οὐ ].; 

Βὲδ ας. 1074: ἘΠ ΠῚ Β Ξἰθ 

89 ὅ, τι ἐδύνω, αϑ 7.7) α8 ηΟ1ι 16 }Ὸ 

αὖο. ὍΠΘ ᾿ἸΠΠ6 1 00]. Πἃ5 Ρᾶββθα 

᾿ἴο δὴ 806. οἵ τϑβρθϑοί. 

ἔφη, σαταὶ, Υ68. 

40 δύναμιν, τὐρα]η 658. ΓΘ ψοΓγα 15 

1 οΙαῖίνο, πα {πΠ6 σοπίοχί ἀθίοσ- 

1} 1} ΠῈ 5 15 πη ΠΏ. 

τῆς ᾿Αρτέμιδος : ῬΓΟΡΑΌΪΥ {π6 ἴὰ- 

ΠΊΟῖ5. ρῃθεῖϊδὴ Αἷὐθιηΐϊβ: Β06 

Αοίβ, οδρ. ΧΙΧ. ΤῊΘ αἱΐδυ 88 

ΔΙ ἂν 5. θΌΘη ἃ ΡΪδθθ οὗ τοπροὸ 

ἴον ὕπ6 {πρὶν δηα {Π6 βρ- 

Ρ]Πδηΐ; θὰ ΠῸ ΠΟΘ 1ῃηὰν 6 

ὐθαηῦ {πὴ {πε ὑΠθ οἰ ἢ Π16}- 

{ἰοποα οτΘ ΒΟ ἃ Αὐ θη δ᾽ 

ΑἰἸτδΥ, 

41 μεταμελεῖν σοι: 6 εἰ, μετα- 

μελεῖ μοι; ο7΄. {110 ὈΪΌ]Ϊ 4] 11: γὲ- 

γον ίοίμ, ἢι6 (ἀφ. ΤΥ : 7). ἀπ {Π6 

Πμωὖ. ἀδὸ οὔ »ρμαοιλι οί. 

᾿.. σοιηροβιύίοη, οἴΐθῃ 

ΟΠ Δ ΠΡ, 

ὅ,τι σε ἠδίκησα, 

μετα-, 

1 Ρ]165 

ΨΥ 



Βοοῖς ἴ, Οιαρ. Ψ|] θῦ 

πάλιν ἔδωκάς μοι καὶ ἔλαβες παρ᾽ ἐμοῦ; καὶ ταῦθ᾽ ὡμολόγει 

Ὀρόντας. Τί οὖν, ἔφη ὁ Κῦρος, ἀδικηθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ νῦν τὸ 
ΥΩ ἿΝ ΄ δον ’ » , δὲ ΄- 

τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερὸς γέγονας : εἰπόντος δὲ τοῦ 

Ὀρόντα ὅτι οὐδὲν ἀδικηθείς, ἠρώτησεν ὁ Κῦρος αὐτόν: 'Ὁμο- 

λογεῖς οὖν περὶ ἐμὲ ἄδικος γεγενῆσθαι; Ἢ γὰρ ἀνάγκη, ἔφη 
᾽ , ᾽ ΄ ͵ ᾽ ΄ - σκ .») γν ΓῚ τι 

Ορόντας. ἐκ τούτου πάλιν ἠρώτησεν ὁ Κῦρος: ᾿ἔτι οὖν ἂν 
Ἔ τ τ, ΓΑ ἃ κ ΄, ᾽ ᾿ ᾿ 7 δ , ἃ Ν 

γένοιο τῷ ἐμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, ἐμοὶ δὲ φίλος καὶ πιστός. ὃ δὲ 

ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδ᾽ εἰ γενοίμην, ὦ Κῦρε, σοί γ᾽ ἄν ποτε ἔτι 

δόξαιμι. πρὸς ταῦτα Κῦρος εἶπε τοῖς παροῦσιν: Ὃ μὲν ἀνὴρ 

τοιαῦτα μὲν πεποίηκε, τοιαῦτα δὲ λέγει: ὑμῶν δὲ σὺ πρῶτος, 

ὅ,τι σοι δοκεῖ. ὦ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην Κλέαρχος δὲ 

42 καὶ ταῦθ᾽ : καί 5 ἰπίθηδβῖνο, πού 

οοΠμΠηθοίνο. 
48 τὸ τρίτον : δάνγ. 866. 

Δ4ἀᾺ ἐπιβουλεύων : τι! φανερὸς γέγο- 

νας: Θ΄. δῆλος ἣν ἀνιώμενος, ο. 2. 10, 

8π6 {86 ποῖϑ. 
45 ᾿᾽Ορόντα: ἴογ {πΠ6 ἴοτιη οἵ {86 

σ6π., 67. ᾿Αβροκόμα, ο. 4. 15, ἃπὰ 

186 ποίθ. 

οὐδὲν ἀδικηθείς: ΟὐὙτιιθ᾽ αποβίϊοη 

ΒΈΡΡΙΙΘΒ {Π6 νὉ. 

46 περί, ἐοιταγα! ; ε΄. ο. 4. 54. 

ΤΟΡΌ ΤΥ ἴακεβ (Π6 8οο. Ὁἰ(θυ 

γ 05. οἵ εούϊζη, ῃ6 ρϑῆ. [8 . 

νὶ 8. οὗ βδυηρ. 

γεγενῆσθαι: αὐοίοα αὔξοι ὁμολογεῖς : 

τϑίδϊη μῃ0 ἴθρηβθ. Νοίθ {ῃϑύ, 

ΜΘ η {π6 ΒΒ]. οἵ {πΠ6 ᾿ἰπῆη. 15 

{86 βΒᾶτηθ 85 186 580]. οὗ {Π6 νὉ. 

οἵ βαγίπρ, 10 15 ἈΠΘΧΡΙΘΕΒΘα, 886 

{Πδΐ ἃ ρτβᾶ. βοὰ ἢ οὐ 86]. 15 ΠΟ 11., 

ῃοΐ 8ςο. 

ἦϊ 0Π6 οὗ [Π6 ΨΘΙῪ ἴθνν ρδυῦϊο] 65 
{Ὁ τηδν Ὀ6 τ αθγθα Ὀγζ ἐπαθϑαὶ. 

Νοίθ ὑμαῦ γάρ οἴΐθηῃ 1ΠΡ|1685 

ϑδβθηῦ, ψ685, [0Ὑ. 

ἀνάγκη : 86. ἐστί. 

ΑἹ ἂν γένοιο: ρΡοΐθῃς141 ορί. 

Ῥτγούδβιβ ἰβ ἴο Ὀ6 ΒΡ! θα, 

περί 

Νο 

49 ὅτι: 8ἃσϑ1η ᾿ηἰγοαποϊηρ αἰτγοοῦ 

απουδύϊοι : 67. 1: 36. 8π6 186 

ποίθ. 

οὐδ᾽ εἰ: ἃ ροοα ᾿πηβίϑποθ οἵ {9 

Τοπαάμθεβ οὗ {Π6 πρρ. ἔουσ {Π6 

δια ρμδίϊα ροβιζίοπ αὖ {μῃ6 μοδα 

οὗ {Π6 βεπΐθησθ. (ἀτδιησηδίοα} 

᾿ὖῦ ροθβ, οὗ σοῦγβθ, ψ ἢ δόξαιμι 

(οσθη ἀΓ. .. 1 ον γι6 167 Ε66}))}. 

σοί γε: ἴον {ῃ6 ἔογοθ οὗ γε, 566 

ο. 8. 46, πα {868 ποίθ. 

80 πρὸς ταῦτα, τη) ἐπ [ἰρ ξ οΓ ἐπα 86 

δία ἰθηϊογ 8. 

51 τοιαῦτα μὲν... τοιαῦτα δέ: [ῃ6 

ἤρσαΓΘ ΗΔ ΡΠΟΓΙδ : 566 ὕπο Τηΐτοα., 

8. 39. 
πρῶτος: ΑαΙἤἴριοηΐ ἔνοση πρῶτον: 

Ε66 6. 3. 4, ᾶ)ἃπα {Π6 ποίθ. 

52 ἀπόφηναι: 801. πην΄. Τη]α., 85. 15 

ΒΟ ὉΣΥ ἴῃ δοοθηῦύ. Ἐ6- 

τηθιη 6: {Πδὺ {Π6 150 δου. 1ηΠη. 

δοῦ. ΔΙ 5 δϑοοθηΐβ {[ῃ6 Ῥοπα]ῦ, 

8 ἃ {μαῦὺ {πΠ6 ᾿πἰτοαπθηῦ ορί. 
ἴονγτη, ἀποφήναι (ΓΘ Ὁ] αν ἀποφή- 

νειε), Π88Β ἃ ἰοηρ αἰζιταὰ (ἃ. 118; 

ἯΙ. 1020: Β. 68). 

ὅτο. - « ϑοκεῖ: ΞΦΠ ἹΠῸ]1- Οἰδξῦ., 

ΒΙΠ66. ἀπόφηναι γνώμην ἱτηΡ}188 

Βίαθυηθηῦ. 
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00 

οὐ 

εἶπε τάδε. 

Απαραςὶς 

Συμβουλεύω ἐγὼ τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐκποδὼν ποιεῖ- 

σθαι ὡς τάχιστα, ὡς μηκέτι δέῃ τοῦτον φυλάττεσθαι, ἀλλὰ 

σχολὴ ἢ ἡμῖν τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι τοὺς ἐθελοντὰς φίλους εὖ 

ποιεῖν. ταύτῃ δὲ τῇ γνώμῃ ἔφη καὶ τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. 

Μετὰ ταῦτα, ἔφη, κελεύοντος Κύρου ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν 
͵ , [ὰ » , « - 

Ὀρόνταν ἐπὶ θανάτῳ ἅπαντες ἀναστάντες καὶ οἱ συγγενεῖς" 
᾿ ᾽ ποθι ϑ. ΩΝ Φ ΄ 

εἶτα δ᾽ ἐξῆγον αὐτὸν οἷς προσετάχθη. 
1 Ἁ Ἀ "- » Ἀ 

ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν 

οἵπερ πρόσθεν προσεκύνουν, καὶ τότε προσεκύνησαν, καίπερ 

583 συμβουλεύω ἐγώ : {ποι 8οΐ. 15 πρα 

οὗ ομ6 ΨἘΠῸ ρἶνϑβ δαάγνίοθ, {8 τηϊὰ. 

οὗ οῃ6 ΠΟ 88Κ8 1. Νοίθ {ῃ6 

ΘΙ ΡΠ 8518 Οἡ ἴΠ6 ῬΙΟΠΟΏΌΗ. 

ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, 0 μιιἐ οι οἵ 
Οἵ τα. Νοῖθ {86 νοΐϊσθ; 1 
[ῃ6 ΡὮΏΓΔΒΘ ΨΘΙΘ Ρ886Β., γίγνεσθαι 

νοῦ] 6 πδρᾶ. 

δ4 ὡς : ΡΌΓΡΟΒΘ. 

τοῦτον: ΟὈ]. οἵ φυλάττεσθαι; Β66 

{86 νοσδὉ. 

55 ἡμῖν: ἀα΄. οἵ ΡΟΒΒΟΒΒΟΥ. ΤΟΘ5 

{86 τιξ6 οὗ {86 ρΡ]. βυρροβί {μδΐ 

ΟἸΘΆγομ 5 Ρααβ ΠΪΤΏΒΘΙΕ οἢ {ῃ6 

5876 ΡΪὰπ6 ἢ Οντυβῦ 
τὸ... εἶναι, α8 7α7 α8 ἰμιῖ8 Γοϊϊοιῦ 

18 ΘΟΉΟΘΡ ΘΙ. ῖβ. 6οη- 

θυηρίπ οι, ἃ8 οἴΐζθη. ΕῸΣ {Π6 

ΙαἀἸϊοτηαίϊα ἰηῆπ., 566. (ἃ. 1534, 

1555; ἯΙ θδθα; ΒΒ. 642, ΤῊ 

ὙὙΠ0]6 ΡΏΓαβΘ βδηαβ ἃ5 80 8060, 

οὗ βρϑθοϊποδίϊοῃ. 

ἐθελοντάς : ἃ ΠΟΙ, ἴῃ ΔΡΡΟΒ. ψ ἢ 

φίλους ; [6 ρΡϑτγίϊο. 18 ΑἸ ΠΥ 

τοῦτον 

δοσθηΐθα, ἘΒοπάᾶργ, ἐΐοβο αὐπὸ 

αγὸ οΟἷἱ' 7γϊοηα8 ΟἹ ἐ]ιοῖν ον 

οἸιοοβίηᾳ. 

εὖ ποιεῖν: ο7. κακῶς ἐποίεις, ἈΌΟΥΘ, 

1, 38, ἀπα {86 ποίθ. 

56 ἔφη: 86. Κλέαρχος. ΤῺΘ ἱπαὶγ, 

αἶδο. 15 σϑθβτηθα, ΔἸ ΠΟῸΡῊ ΟἿΪν 

ἴοΓ ἃ 1η6. 1ὴ {Π6 πϑχῦ 11πθ ἔφη 

ἰβ Ραγθηΐϊμοίϊο, δπα σγϑίθσβ [86 

πᾶτναίϊνο ἴο ἙἸρδγοῆαβ, ποῖ ἴο 

Χρη. 

57 τῆς ζώνης, ὃῳ ἐπε σίγαϊο. ἘῸτΤ 

{86 ο856, 566 α. 1100; Η. 1388; Β. 

806, ψιῖἢ ποίθ 1. ΤῊΙΒ δοΐ ν᾽ 5 

ΒΥΤΏΟ]ΙΟΔ] διηοηρ {86 ῬΟΙΒί8Π5, 

8Δη4 ᾿πα]οαίθα οοηαριηηδίΐϊοη. [1 

ΒυΠοοα ἕογ {Π6 Κὶπρ 8ΙΊοπθ ἴο 

τουοῃ {Π6 ρσῖγα]θ οὗ {ῃ6 πηϑη ΟἿ 

{π184] Ὀοίογθ μη. Χρη., ψυϊτηρ 

ἤου ἀὑθθ κα γθδᾶθγβ, 8668 ἐπὶ θανάτῳ 

(α8 α ἴση οἵἉ ον αδηιταϊζϊοτι). 

88 ἅπαντες. .. συγγενεῖς, αἰϊ, οὐ γι 

ἐμοβο οἵ ̓ πιῖβ οιδη κῖη. 

59 οἷς προσετάχθη, τὸλο παὰὶ ϑόθηι 

δία αιθη, τὐποβο αἰκεῳ τέ ττα8, 8} 

ἸΠΡΟΙΒ, ῬᾶβΒ. ΤΏΙ σοῃβίσυο- 

{Ἰ0ἢ, 80 ΘΟΙΏΙΏΟη ἰῃ ἴμδΐ.. ἰ5 

ΓΟΡΌΪΙ ἴῃ τοῖς τὶ νΒ. οἵ 

σΟΙ8 ΠΟΙΠρΡ, 8Π6α 5 ἔγραυθπΐ 

4150 τ τ παρασκευάζω; 6]ΒΟ ΠΘΓΘ 

1ῦ 18 ΥΘΙῪ ΓΆΓΘ. 

60 προσεκύνουν: οοηΐγαβί {π6 ἴἋ0]- 

ἸΟ ΩΡ ΔΟΓΙ., προσεκύνησαν. ΓΘ 

γ Ὁ. ἀθποίθβ {ἢ οὔ θη αὶ 8 ΠΏΘΓ 

οὗ βδ] αὐϊηρ ἃ ΒΌΡΘΓΙΟΙ ὈΥ͂ ΡΓΟΒ- 

ἰγαύϊηρ' ΟΠμοϑϑὶ Ὀϑίοσγο Βἴπι; ο7. 

1)8η. 11, 40, πα ΘἸβο  το ἴῃ {πὸ 

ΟΙα Ῥδβίδιηθηΐ. 
καὶ τότε. .. καίπερ, εὐτοὴὶ ἐδοηι 

ἐν αἰἐποιισ]ι. καίπερ (αἰέποιο}}) 

ἴα!ζθβ ἃ ρᾶγίϊο. ; καίτοι (αγιεἰ με) 
ΒΡ, (δ. 7.» δ. 8. 80): 



» , μι 5 ἈΝ ω ΝΜ 

11 εἰδότες ὅτι ἐπὶ θάνατον ἄγοιτο. 

ῬοοΙς ἢ Οὐ. ΤΕΙΙ θ᾽ 

. Χ ἣν » ον ᾽ “ 

ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου 

σκηνὴν εἰσήχθη τοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων. μετὰ 
“ Ψ, “- 3 , ΝΜ , 3. Ν Φ , 

ταῦτα οὔτε ζῶντα ᾿᾽Ορονταν οὔτε τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε 

οὐδὲ ὅπως ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὼς ἔλεγεν: ἤκαζον δὲ ἄλλοι 

ἄλλως" τάφος δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη. 

ἍΠῚ 

τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. 

᾿Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας σταθμοὺς 
» Ἁ “-“ ΄ “- “- 

ἐν δὲ τῷ τρίτῳ σταθμῷ Κῦρος 

ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν “ξλλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν τῷ 

πεδίῳ περὶ μέσας νύκτας" ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕω ἥξειν 

βασιλέα σὺν τῷ στρατεύματι μαχούμενον-: καὶ ἐκέλευε Κ λέαρ- 
ν “ δεξ κ , ε κ θ Μ , δὲ κ ᾽ ΄ 

χον μεν του οεξιίιου Κκερως ηγεισσαι, ενῶνᾳαᾳ ε του εὐυῶνυμου, 

αὐτὸς δὲ τοὺς ἑαυτοῦ διέταξε. 
ἊΝ Χ ἈΝ 2 ᾿, Ὁ “ 

μετὰ δὲ τὴν ἐξέτασιν ἅμα τῇ 

61 ἐπὶ θάνατον : ̓ϊἰτηϊΐ οἵ τηοίϊοῃ ; 

μοΐ 885 ἐπὶ θανάτῳ, Δ ὈονΘ. 

68 οὔτε. . . ἔλεγεν, ποῖον αἰΐυο 

ΠΟΥ͂ αἀοαα αἷὰ απμογια δὐθ 7 866 

Οτγοηπίαϑβ, ΟΥ σουία αὐψοτθ δαΐ 

εὐτέῃ κηοιοϊεασο ἴηι τὐπαΐ πα ΠΟΥ 

ἢ ιὐα8 ριΐ ἰο ἀραΐῃ. ΒῸν {Π6 

δΔοσατη]δύϊοη οὗ πορϑίϊνθβ, οἤ. 

οὐδενί, ο. 2. 152, ἀπα {πΠ6 ποίβ. ΟὈ- 

ΒΘΙΥΘ, 8150, 6 ἔοτοθ οἵ {μ6 πϑρ. 

πὶ {Π6 ἱππρῦῇ. (οοιμία πιο ΟΥ 

τὐοιιϊα ποί); 6606 ᾧπθ ποῖθ. οη 

ο.4. 064. Οτοηΐδβ μηδ ἤᾶνθ ὈΘΘη 

ὈατΙΘα αἰϊγθ, Ηθτοαούΐαβ, 11,114. 

64 ἄλλοι ἄλλως: οἤ΄. αἰτὲ αἰλίον (Η. 

τ048 ; Β. 492, ποίθ 8). 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΥΠῚ 

8 ἐξέτασιν ποιεῖται: οὔ. ο. 1. 24, ᾶηα 

{Π6 ποίθ. 

4 νύκτας: Ρ]., 88 ἷ8  ΒΡΘδΚ οἵ ἐδΐῸ 

τοαΐοῖθ68 οΓ ἐπ πϊρπΐ. 

ἐδόκει, μ6 ἐμποιομί. "ΓΒ 80 οἵ 

δοκῶ 15 ποῦ ΨΘῚΥῪ ΘσΟΙΠΙΠΟΠ ἴῃ ἀ  [ἰῸ 

ατθοκ. 
εἰς. .. ἕω, πθαΐ πιογΐησ. 60 

εἰ 192070; Η. 1000; Β. 405, 83πα 

ἘΠ ἘΠ 9.25: ἘΠῚ, 1,83: δα αν, 1, 
515. ΤΏΘΒ6 ΡΏΓαΒθβ βθϑῖὴ οὔΐθῃ 

ΒΟΔΓΟΘΙν ἴο ΟΙΗ͂ΘΙ ἔτγοτα βὶ ΠῚ Ρ]Θ 

ααΐβ. οὗ {πτὴ6. ΕΓ {Π6 8σοα. ἕω, 

Ε68 (- 190: ἘΠ 101: 8 99,9, 

μαχούμενον, ἔο ΟΠ ΕΥ̓͂ δαΐέϊο; 566 

[Π 6 ποΐθ οῇ ἀποκτενῶν, 6. 1. 12, 

Θ κέρως: ἴογ {Π6 ἔοτγιη, 5600 . 228, 

Η. 191: Β. 115,10; ἔοτγ {Π6 6886, . 

1109; Η. 141; Β.. 8566. ΠῚ6 αδί. 

4160 ΟΟΟῸΓΒ ψιῖ ἡγεῖσθαι (6. 6.» 

ο. 4. 9; Ραΐ {μ86 σϑη. ργθυϑδ1]5 ἴπ 

Ο8565 ΠΘΓΘ {86 Πα] ν] 118] 15 δὖ 

{Π6 Ποδᾶ οὗ Π15 οσχῃ {γοορβ---ἰ. 6., 

15 Ιθδᾶθυ. αἋ6 ἴμιη78, ἃ85 Ψ6]1] 88 ὧδ 

7}αοΐο. τὸ δεξιόν ΟσΟΌΓΒ, οΟ. 2. 87, 

νου ΐ Δ ΠΥ ΠΟΌΠ; 566 ἴΠ6 ποῖθ 

{Π9τ0θ. ΤΠΘ τὶρῃΐ ψ]ηρ γ8ἃ8 ἴῃ 

Ροβύ οὗ ΒΟΠΟΙ 8Π6 οὗ ἀβδηῆρθυ, ἔου 

[1860 β4θ πηρτοϊθοίθα ὃν {ῃ6 

ΒΒ16Ια 85 δβχροβθα ἴο ἃ ἢἤδηκ 

αὐΐδοῖκ (Β66 1, 8, 8. 13). 

τοῦ εὐωνύμου: {. 6., οὗ {πΠ6 ατρορὶκ 
ἴογοθ. ΕΣ {86 ψοτζα, οἤ, ο. 2. 88, 

8 πα {π6 ποίθ. ΤῊΘ δισδηρθιηθηΐ 

ΠΘΙΘ σΊνΘη νγἃ8 [ο]] ονθα ἴῃ {Π6 

Ὀδύι16 (1, 8, 8. 4), [Π6 ὈΑΓΌΔΓΙ8 5 

Βανὶηρ ὕΠΘΙΓ Ροβίςοη οἢ [ῃ6 

ατϑοκ Ἰοϑξ. 

Ἴ ἅμα... ἡμέρᾳ, αὐ ἀατοη, ὁπ ἐἢ6 

7ο]οιῦῖηρ αἀαψ. ἐπιούσῃ ἴθ ποῖ 

[2 

θ5 



15 

08 αἱ παρειδῖβ 

ἐπιούση ἡμέρᾳ ἧκον αὐτόμολοι παρὰ μεγάλου ββασιλέ ῃ ἡμέρᾳ ἣ μ ρὰ μεγάλου βασιλέως 
στρατιᾶς. 

Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τῶν 
ε ͵ ’ , -“ ΕΝ Ἁ , - Ἀ 

Ελλήνων συνεβουλεύετό τε πῶς ἂν τὴν μάχην ποιοῖτο καὶ 

αὐτὸς παρίνει θαρρύνων τοιάδε. ἾἸ ἄνδρες “Ἕλληνες, οὐκ 
» , » »-“ ’ Υ “"- -“ »μ » Ν 

ἀνθρώπων ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ὑμᾶς ἄγω, ἀλλὰ 
χω » ͵ Χ ΄ “- ͵ δὶ ἐ σὰ - 

νομίζων ἀμείνονας καὶ κρείττους πολλῶν βαρβάρων ὑμᾶς εἶναι. 
Ἢ  . , “ ᾿ » » » α 

διὰ τοῦτο προσέλαβον. ὅπως οὖν ἔσεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς 

ἐλευθερίας ἣς κέκτησθε καὶ ἣς ὑμᾶς ἐγὼ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰρ 
» -“ ἣν » ΄  ς ,ὔ “Ἃ » Ν - »᾿ , Ἀ 

ἴστε ὅτι τὴν ἐλευθερίαν ἑλοίμην ἂν ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων καὶ 

ἄλλων πολλαπλασίων. ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἷον ἔρχεσθε 

Ἀ5ῈΔ)}Υ δααθα ἴο {Π18 σοτητοῃ 

ΡΏτγαβθ, θα βϑῦνθβ ἴο τηᾶϊζο ἴὖ 

ΤΠΟΓΘ ΘΧρ] οί. ἘῸΓ {86 αδΐ., 566 

σ΄ 115, 1176: ἘΠ᾿ 1126; Β. 592,3: 
10 τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγούς : 

(86 ἃτῖί., θχργθββθρᾶ θα ΟἤῸθ, 

Βῃον 5 [Πα΄ῦ Ὀούῃ σγοιρΒ 816 τϑ- 

σαΓαΘα 85 ἔου τ] ηρ᾽ ἃ 51η5]6 ΟἸ85Β. 

11 συνεβουλεύετο, αδκοα ἐποῖν" αα- 

αἱοο; οσοπίταβί {πμ6 δοΐ., ἃΌονυθ, 

ο. 6. 88, 

πῶς ἂν... ποιοῖτο, ποι πα αΠοιϊα 

ὁοοπαπιοὶ ἐπα δαξέϊο, ἃ Ῥοΐθητθ δ! 

ορῦ. ἴῃ 8η ἰηαᾶϊγ. απρβί. ὅπως 

σου Πᾶν ὈΘΘἢ ΤΠΟΓΘ ΠΟΙΙΉ8] 

{Π8η πῶς, Ὀαὺ 6 αἷτ. 1ηἴθγτορ. 

ἴ8 οἔΐθῃ Κορ; 8δθθὸ ἃ. 1000; Η. 

1011; Β. ὅ80. Νοῖοδ {Π6 ροβι[ἴοπ 

οὗ ἄν αὖ [86 Ποδα οὗ [Π6 οΟἸδ 156. 

12 τοιάδε, (5τι8ξαγίϊα! ]}})}) α8. Κοϊ- 

ἰοι 8. 

ὦ ἄνδρες Ἕλληνες : ὦ 8 ΘΟΙΏΙΠΟΙΪΥ 

ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα ψ ἢ {πὸ νοῦ. ἴῃ ατθοκ. 

ΕῸΤΓ ἄνδρες, 67. ο. 3. 11, )ηα [ῃ6 

ποΐο, ΥΙ {Π185 ννοσα οοηΐγαβί 

ἀνθρώπων βαρβάρων (80 ἃσδϊη ἴῃ 

51), 8η6 οὙ [Π6 νογᾶβ οἵ Ἡθγοᾶο- 

{5 (Υ11, 2310), τοραγαϊηρ [6 

Ῥρυβίδη8Β αἴ ΤΉ ΘΓΙΠΟΡΥ]Δ86, ὅτι ποὰλ- 

λοὶ μὲν ἄνθρωποι εἶεν, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες. 

18 ἀπορῶν: οϑι1581. ΤΓδΔΏΒ., {ξ ἐ8 

ποΐ δοοαιι56 1 ἰαοὶς θαγθαγίαν8 

ἱἐμαΐ 1.... Ἐὸτ [Π6 ρθη. ἀνθρώ- 
πων, 5606 ἴῃ6 ποῖΐθ οἡ 6. 1. 39. 

14 ἀμείνους. .. κρείττους, δ7᾽α1)67" 

εν ΒΕ,ΟΉΘΘΥ.. 

15 διὰ τοῦτο: ΓΟΒΌΤΩΘΒ, ὙὙἹΓ οι- 

ΡΒ δβῖβ, ἴῃ οδβδὶ ρᾶγίϊο. 
ὅπως... ἔσεσθε, 5866 ἐμαΐ μὲ δ. 

56ο α. 1302, 1358; Η. 885, 880; 

Β. 585 ποίθ 3 (οὐ 593). 
16 ἧς κέκτησθε, το λον μοι, ρο58685, 

ἃ ΠΟΘΙ οὰδο οὗ αἰἰτγδοζίοη. 

καὶ ἧς. ... εὐδαιμονίζω, απὰ ΓΟ 

τολυῖου 1 Θοπσνγαϊιϊαΐο μοι. ΤῊΘ 

θ6θῃ. 1Β οϑιι88] (α. 1196; Η. 1714: 

Β. 8366). Οντὺβ 8565 ἐγώ ψὶτἢ 

ΘΙΏΡΒ δ βῖβ; 81} {Π6 Ῥυβίϑη8β "6 γΘ 

δοσοπηΐθα ῃ8 βανθβ (δοῦλοι) οὗ 

{86 Κίηρ. ΟΥγὰβ πονγβ ἴο ἡ ΠΟΠῚ 
ἢὮΘ 15 βρθακίηρ. 

17 ἴστε: ἴτηγν., πού ᾿παῖο. 

ἀντὶ ὧν ἔχω πάντων, ἴη. Ρ᾽Ό 76} 6106 

ἕο αἰϊ ἐπαξ 1 ρο886885. Ἐὸν {Π6 

ἱησοτρογαΐίζοι οἵ ἴπΠ6 αηἰθοθάθηΐξ 

ἴῃ {πῃ γ6]. οἴδιιβο, Βθ6ὸ {86 ποῖο 

ΟἹ 6.1. 24, 

18 εἰς οἷον, .. ἀγῶνα, ἐηέο τα ξ 

80γΥ ὲ ΟΓ αἱ ὁοπιἐοϑὲ, ἃποῦμϑυ ᾿πα τ, 

αποϑί. 
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ἀγῶνα, ὑμᾶς εἰδὼς διδάξω. τὸ μὲν γὰρ πλῆθος πολὺ καὶ 

κραυγῇ πολλῇ ἐπίασιν. ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσχησθε, τὰ ἄλλα 

καὶ αἰσχυνεῖσθαί μοι δοκῶ οἵους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῇ 

χώρᾳ ὄντας ἀνθρώπους. ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὄντων καὶ εὖ τῶν 

ἐμῶν γενομένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι 

τοῖς οἴκοι ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν 

τὰ παρ᾽ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. 

᾿Ενταῦθα Ταυλίτης παρὼν φυγὰς Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρῳ, 

εἶπεν: Καὶ μήν, ὦ Κῦρε, λέγουσί τινες ὅτι πολλὰ ὑπισχνῇ νῦν 

διὰ τὸ ἐν τοιούτῳ εἶναι τοῦ κινδύνου προσιόντος, ἂν δὲ εὖ 
ἵς ὥ Ψ: 4 θ ΄ , Ξ Μ δὲ δ᾽ ᾿] “;, 

γένηταί τι, οὐ μεμνήσεσθαΐί σέ φασιν" ἔνιοι δὲ οὐδ᾽ εἰ μεμνῇσ τε 

90 ἐπίασιν : ἔπΐ., 5606 {πὸ ποίβ ὁπ 

Ἱέναι, Ὁ- Ὁ. Ἃ. 

ταῦτα: 1. 6. τὸ πλῆθος καὶ τὴν κραυγήν. 

τὸ Ἄλλα, «οὖς ἀνθρώπους, 707. {ἢὲ 

γεοβέ, 1 ἐμῖηῖκ 1 8μαῖϊϊ ουϑη, δ6 

αϑἰαπιοα (ἔο 866) τυπαΐ 8ογέ οὗ 

ηιθη, μοὶ τοὐὶζ ἢηνα ἐπιο86 ἔπ, ΟἸιν" 

οοιπ έν ἐο δ6. ΤΡ 1παϊτ. αποϑύ., 

οἵους... γνώσεσθε, ἰ6 Ἰηἰτοα πορὰ 

βίδίθ οἔΐϑθη ἔοι πα δὴ δβυ!ατη δἰ 

ΟΠ6 οἵ [Π6 Ῥουβίϑη οουγίβ. 

πιστός : ποῦ ἤΘΙΘ. ἃ {ἰ{16, πο οἵ 

6Ὧ6 Β'ΔΙ[Π 1] "ἢ (566 ο. ὅδ. 93, πα 

{86 ποΐθ), θὖ ΒΙΠΡῚῪ ἐγιβέοα ὃῃ, 

ἰη σοπίταβῦ ἢ φυγάς. ΤΉΘΡΓΘ 

ἰβ ΠΟ ΤΘΆΒΟΠ ἔογ {Π6 δββαιηρίϊοη 

ἐμβαὺ δα !ΐθβ 5ροκα αὖ Ονγαθ᾽ 

1ηβύϊσ δύο. 

ὈΥ αἰσχυνεῖσθαι; ἡμῖν 15 {πΠ6 ο.ἢϊ- 

68] αδἴ., ἃπα ὄντας 15. ἴῃ ἱπαϊγ. 

α͵8ο. δἕίθι γνώσεσθε. 

22 ὄντων. .. γενομένων : {Π6 σθη. 

αὖϑ. ἴῃ ῬΟίῃ ἰπβίϑποθβ ΘΧΡΓΘΒΘΘΚ 

οοπαϊςίοη. ἀνδρῶν 15. ΘἸΙηρΠδίϊο, 

85 8΄ὈΡονϑ. 

τῶν ἐμῶν 15 πθΘαΐ., ἡ αἰ αἴγ8. 

ἐγὼ... ἀπελθεῖν, 7 (ογ) πιμ ραγί) 

τοἱ οατι86 ἐμοβα οὗ ψοῖν τὐῆο 

τοΐϑἢ, ἐο γοέμυη, μοην6, ἐο γτϑέινη, 

α8 οΟδ͵εοοΐβ Οὗ δηυῃ ἰο ἐποϑβα αἱ 
Ἠοηιο. τὸν... βουλόμενον 15 [1{. 

μην ἐπαΐ τοῖβἢι65, θὰ [Π 6. 9]. 18 

ΤΏΟΤΘ ἴῃ ἈΘΓΙΠΟΠΥ ψὶΐῃ Βηρ. 

27 καὶ μήν, απα μοί. 

28 διὰ τὸ..... εἶναι, δοοαιι56 μοι, αΥ̓Ὸ 

ἴηι, 5:6} ἃ οὐέϊοαϊ ροβίέϊοτ. ἘΠῸΥ 

[86 ἃγίϊσα]ατ ἰπῆπ., 566 [Π6 ποῖθ 

ΟΠ (6.1. 85. ἐν τοιούτῳ 15 ἔα ΓΓ ΠΟΥ 

ΘΧΡ δῖπθα ὈΥ τοῦ κινδύνου προσι- 

ὄντος, ὈΘδπύ [Δ Κη 85 θη. 805. (ποιῖῦ 

ἐμαΐ ἐπ ἀαηι ον 15 αρργοαο]ιυΐη 0). 

29 τι, ψοτιγ7" αἰ αῖγβ; Ὀὰὺ {πθ νασὰὰθ 

γγΟΓα ἴα ῬΌΤΡΟΒΘΙΥ οΒοβθη. 

μεμνήσεσθαι; 8. τηργ6 ἔαΐ., 5΄π0θ 

μέμνημαι 15 ἃ ΡγοΒοηΐ. 

ἔνιοι δέ: 56. φασί. 

οὐδ᾽ εἰ... ὑπισχνῇ, ἐπαΐ, ουφη, 1 

μον μοιία τϑηιθηιθοῦ απα 
5868. τοῖς οἴκοι 15 Τη850.:; {Π6 αἀδέ. 
ἀοθρθηαβ ΠΡΟῚ {Π6 86]. ζηλωτόν. 

25 τὰ παρ᾽ ἐμοί, ἔγοο]γ, τοπαΐ 1 οαπ, 

ΟΙοΥ ἤθγ 6. τῶν οἴκοι 15 ΠΘΥΘ πϑαΐ., 

ποῦ τη886. 

26 φυγάς: 8η 6χὶ]Θ ἔγοιῃ ἃ ατθοὶς 

ϑΠῃοιία τὐΐβῃ, ἐο, ψοτι τὐοιια ποῖ 

δὲ αδίο ἐο γοραμ αἷὶ ἐμπαξ γοῖι 

ῬΥΟΉνΪ86. ΒῸΓ [ῃ6 ἔοτγιη μεμνῇο, 

Εθ6. (τΞ 194. 1: Ι 4058: Β. 291, 

ποῖΐθ. δύνασθαι ἄν τοΟΡτοβθηΐβ 8Π 

ΟΣΙΡΊΠΔ] δύναιο ἄν. 

25 



80 καὶ βούλοιο δύνασθαι ἂν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνῇ. 

80 

{0 «ἰπαθειδὶα 

ἀκούσας 

ταῦτα ἔλεξεν ὁ Κῦρος" ᾿Αλλ᾽ ἔστι μὲν ἡμῖν, ὦ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ 

ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσ ίαν μέχρι οὗ διὰ καῦμα οὐ δύνανται ἡ πατρῴα πρὸς μὲν μεσημβρίαν μέχρ μ 
᾽ »" Ε Ν Ν ΕΣ , φ. Ἀ “ Ἀ ᾿] 

οἰκεῖν ἄνθρωποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὗ διὰ χειμῶνα: τὰ ὃ 

ἐν μέσῳ τούτων πάντα σατραπεύουσιν οἱ τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ 

φίλοι. 

τούτων ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. 

δ Ἦ ἢ: “ Ψ δ Ν κ᾿ ᾿ Ω ΄ 7ὕ 
ἣν δ᾽ ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους 

ὥστε οὐ τοῦτο δέδοικα μὴ οὐκ ἔχω 
“ ον ς , “ ΄ ΕΝ ΩΝ ’ » .Ὶ Ν ᾽ » 

ὅ,τι δῶ ἑκάστῳ τῶν φίλων, ἂν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω 
. »-“ 

ἱκανοὺς οἷς δῶ. 

31 ἔστι : ποῦ [ῃ6 σορα]8, Ὀαὖ ἃ {{]] 

νὉ.; ἤθηῆοθ {89 δοσϑηῦ (ο΄. α. 2. 43, 

8π6α {Πθ ποΐθ). Τύυϑηβ. ψ [ἢ πρός, 

ουΐξονιβ ἰο. Νοῖθ Π6 δββϑνθιἃ- 

ϊνϑ ἴογοθ οὗ μέν. 

ἡμῖν: αα΄, οἵ δανδηΐαρο, ποῦ οἵ 

Ροββθββοῦ, Νοῖθ {Πθ 9]. οὗ τηᾶ- 

1651. 

82 μέχρι οὗ, ἐο α ροϊηξέ τῦἤογο. 

33 τὰ δ᾽’... πάντα, αἰΐ ἐπαΐ 1168 

δοέξιυοοη. ἘῸΓΙ {18 86 οὗ μέσῳ, 

Β66Θ 6. 4. 23. 

81 σατραπεύουσιν, ααηϊλῖγι ϑέον" (8 

βαΐγαρ8. Τῃ 111, 4, 831 {89 ν᾽. 
(1π {89 τηϑδηΐϊηρ, ὃ6 8αΐγαρ Ο7) 

ΒΌΨΘΓΩΒ ᾧΠΘ ΠΊΟΓΘ ΓΘΡΪΔΓ ΡΘΗ. 

85 ἡμεῖς... ἡμετέρους : ἴῃ ΘΙ ΡΠ 8 [16 

οοηὐτγαβῦ ἴο δῦ ργθοθαθβ. 

86 ἐγκρατεῖς ποιῆσαι, ἔο ρει ἴῃ, Θογ- 

ἐγοὶ οὔ. ΤῊ ρσϑῃ., τούτων, ΘΒ 
αὶ {818 ΡΏΓδΒΘ, ἃ5 ὶ ἢ ἃ νὉ. 

οὗ τυ]ϊηρ. 

τοῦτο: ψΨΏΘΗ τοΐθγγίπρ' ἴο ἃ ἕο] ]ον- 

ἱηρ' Οἴδ156, τοῦτο 18 ΤΏΟΓΘ ΟΟΙΏΠΠΟΠ 

{Π8η τόδε, ἀθβρὶῖθ {Π6 ποῖιμδἃὶ]ὶ 

ΓῸ]6 (566 ο. 1. 24, δπα {86 ποίθ). 
μὴ οὐκ ἔχω, ἐμαΐ 1 επαϊ ποὲ πηοιῦ 

(παυο). ΕῸΓ [86 ἀοιθ]θ πθα., 

866 α. 1362, 3; 1304; Η. 887, 1033; 

Β. 594: 432. 
87 ὅ,τι δῶ, τυμαΐ ἰο σίυο. ΤῈ αθ6- 

᾿ἰρογαίνθ ΒΒ 0)ν. ἈΡΡΘδῚΒβ ἰῃ {9 

-“ “-“ , 

ὑμῶν δὲ τῶν “Ελλήνων καὶ στέφανον ἑκάστῳ 

1ηα͵τν. ααρβί. (α. 1358; 1490; Η. 

866; 8: 932, Β. 517; 581). 

Ὀ6Ι]ον, ἰ5 ἴο Ὀ6 θχρ]δἰηθα ἰπ [{Π6 

Β8 6 γᾶν. Τῆδῦ βοηΐθηῃοθ 15 ΓΘ]. 

ποῦ ᾿ηΐθγγορ., θαὖ ἴῃ ΒΟ ἢ Οα565 

{Π6 5 0]ν. Βθϑιὴβ ἴο ἔο!]ονγ [8 6 

ΘηΔΙΟΡΎῪ οὗ {Π6 5Ὲ0)ν. ἴῃ 6 11Ὁ- 

δγάζινθ απθβίϊομβ; Βθ6 ἃ. Μ. Τ. 

12. Οἰμθῖβ θχρδίη {πΠ9 ψογαβ 

885. ἃ Θοοπαϊί. τ]. οἰδιιβθ, τὶ ἄν 

οτηϊζθα. πὸ στρ]. δηα [890 
ἰηὔἴθγγορ,. ἃΓΘ ποῦ ᾿νΥ 5 Βύσγι οὔ] Κ 

αἰ ογθητἰαῖθα ἴῃ ατθϑοῖὶς, Τδζ., ΟΥ 

Επηρ. 

ἂν εὖ γένηται, ἐγ αἰϊ σοῦ ιὑὐο]]. 
838 ὑμῶν δέ: ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἴῃ 6 ψΠΟ]Θ 

ατϑοκ ἴογοθ β τηθϑηΐ, θὰ, ΤΠΟΓΘ 

ΡΓΟΌΔΌΪν, ΟὨ]ν 8 σθηθγα]β πα 

οαρίδιηβ ργυθϑοηῦ αὖ ὑπθ ἰηΐοσ- 

γον. Τὴ ρθῆ. αἀθρθῃηαᾶβ οἢ 

ἑκάστῳ, ὈοΐΠ ψογαβ Ὀθὶπρ' Θη- 

ΡῬΠαΒΙΖοα ὈΨν {π6ῚΓ βϑραγδίϊοῃ 

ἔγοιη ΟΠ6 ἃ ποίῃϑγ. 

στέφανον... ἰη {Πὶ8 
Οντὰβ ἰδ δαορίϊηρ 8ἃ ἀατθοκ 

ουβίοιη. Αἰημοηρ θὰ ΟΓΟΥΤῊΒ 

ΟΥΘ ΤΟΡΌΪτν Ὀθβίονθα 88 

το ΑΓ5. οὗ οχ γδογα ΠΓῪ τηθϑγϊῦ. 

ΤῊ οχίγαναρδημοθ οὔ Οντγαβ᾽ 
ῬΓΟΙἾΒ65 15 ἴῃ ϑορίηρ τὶ ΒΪ5 

ΟΒΔΥΘΟῖου 85 80 οὐἰθηΐδὶ ργῖποθ; 

γούῦ ΒΘ γγ8β ἀου Ὀὐ]655 ΒΙΠΟΘΓΘ. 

οἷς δῶ, 

. χρυσοῦν: 

Ἵ 
ἑ 
β -.- 
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Ὅς Ἱ. ΟἸ». ἹΕ11 ΠΠ: 

χρυσοῦν δώσω. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἦσαν πολὺ 
“ 7 

προθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. 

Εἰσῆσαν δὲ παρ᾽ αὐτὸν οἵ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων 

“Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι τί σφίσιν ἔσται, ἐὰν κρατή- 

σωσιν. ὃ δὲ ἐμπιμπλὰς ἁπάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπε. 

παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάντες ὅσοιπερ διελέγοντο μὴ μάχεσθαι, 

ἀλλ᾽ ὄπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρ- 
- 7ὔ » Ν Ὶ -“ » “- - 

χοὸς ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον: Οἴει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὦ 

Κῦρε, τὸν ἀδελφόν: Νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου ᾽ 5 “νὴ ᾽ ἢ ᾽ Ὗ ρ 

καὶ Παρυσάτιδός ἐστι παῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ᾽ 

ἐγὼ λήψομαι. 
ΕῚ “-“ ᾿ ᾽ “ ᾿ , » ἂς 5» ,ὔ “ τὰ 

Ἐνταῦθα δὴ ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ ἀριθμὸς ἐγένετο τῶν μὲν 

“Ἑλλήνων ἀσπὶς μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι 

89 αὐτοί: 566 6. 0. 37, 8)ηα {ΠπΠ6 ποίθ. 

40 ἐξήγγελλον : 1.6. ἴο ῃΠοΒθ ΨῈΟ 

Β8α ποῦ Ὀθθῃ οδ θα ἴῃ ἕο οοη- 
Βαϊ δίϊοη. 

41 εἰσῇσαν : ποΐθ π0 ἰΘη56. Τῇ [Π6 

[ο]] οὶ ηρ ΤΟΓαΒ, οἵ τε στρατηγοί, 

8ΓΘ. ΘΠ ΠΪηΘ, ψγ7ὸ᾽ πηιιδῦ ΘΒΒΌ ΓΘ 

ὑπᾶὶὺ {ἰῇ 9 φθῆθσϑὶβθ ΒΘΡΘΓΆΠΪΥ 

ΒΟυΡῦ ἴοΓ σοπῆσγτηδίϊοη οὗ {6 

ῬΥΟ ΊΪ56. 
42 τί σφίσιν ἔσται : ἴοΥ {Π6 ἰΠ6]Γ.Ψ 

τῆρθχινθ, οἢ. οἷ, ο. 1. 86, ἃηα {ῃ9 

ῃοΐθ.ο ΟΌΒΘΓΨΘ, 8150, ὑπαῦ ἰῃ 1ῃ6 

ἔα. {Π6 ἰπα]16. 18 τσ Δ Υ]Υ το- 

[αἰ η6α ἴῃ 8 1πα]γ. βἰαἰθιηθηῦ ΟΥ 

ααοϑδῦ. (4180 ἴῃ 8 Ὁ]. ΟἸα 56 δ Εἴθ 
ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΓΙΥῪ [6Πη86), ΔΙ ΠΟῸΡῊ {Π6 

Γαΐ. ορί. ΘΟχ βύβ ομ]ν ἴον {Π6 πθϑᾶβ 

οὗ ᾿παϊτ. α15ο. 

44 μάχεσθαι : 1. 6. 1πΠ ῬΘΙΒΟΏ. 

45 ἑαυτῶν : ΜΙ ὄπισθεν. ΤῊΘ το- 

Ποχίνθ 15 1πα]τ.; γϑοῦ ἑαυτῶν 18 ῥτθ- 

ἴοσγθα ἴο σφῶν, ψ ΒΪΟΙ 15 ΓΆΓΘΙΥῪ 

8564, Αοοοταϊηρ ἴο ΡΒ] ὔδΙο!, 

Αγίοω. 8, Ουγυβ᾽ ΔΗΒΜΘΙ Μ088, 

τί λέγεις, ὦ Κλέαρχε; σὺ κελεύεις με 

τὸν βασιλείας ὀρεγόμενον (γροασπίηςρ 

οτέ 707) ἀνάξιον εἶναι βασιλείας, 

46 οἴει γάρ, τῦὴψ, (ὁ ψουῖι βδιιρροβε9 

Τὸ {86 νϑίθγϑηῃ ΟἸθαγομιβ [Π6 

ΙΠ6Γ6 ἤδοῦ ὑμπαῦ {ΠθῪ ἤδνθ δοπιθ 

Β0 ἔδι ψιςπουΐ Ορροβὶ ἐ1οὴ 15 ρσοοῦ 

ὑμαῦ {Π6 Κίπρ Ψ11}] ποΐ ἄδγθ ἴο 

Πρμί. 

47 νὴ Δί᾽ ; ἔογ {Π6 866. ἴῃ 8η Οδίῃ, 

67. μὰ τοὺς θεούς, ο. 4. 51. 

48 ἐμὸς δὲ ἀδελφός, απα αὶ δτοίπεον 
ΟΓ πιΐηο. 

ἀμαχεί : εἸηΡΒδίϊο. 

ταῦτα: 1.6. ῃθ τοδὶ] πη, ἀθβοσὶ θα 

ἴῃ 8 0, Ρθυδρ5 β8]α ψι ἢ ἃ ρ68- 

ἴθ. 

50 ἐξοπλισίᾳ, ηγιιϑέογ' “6167 αἿὯϊ8. 

ἰτηοθβῦ ΞΞ ἐξετάσει. 

ἀριθμὸς ἐγένετο, α πιηιδογίης τ α8 

για ([8 9 Ῥ888. οἵ ἀριθμὸν ποιεῖν, 

6. 2. θη). 

51 ἀσπίς : 1... ὁπλῖται. Τὶ τὰ 885 

ΘΘΒΥ ἴοῦ ὅπ ατβϑὶς ἴο 1180 ἀσπίς 

ἴῃ [815 σο]]θοῦνθ ΒΘΏΒΘ, 88, 6. 9.» 
ἵππος. ὅδο, ἰη Εηρ'., γγ78 ΒΡΘδΚ οὗ 

ΒΟΊΤΩΘΠΗΥ ἤογ8ο6. ΤῊ τοῦδ]β ῃθτθ 

40 

48 

50 



55 

600 

65 

12 «ἀπαθραβῖϑ8 

καὶ πεντακόσιοι, τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες 
. Ψ , ᾽ ᾿ ᾿ " - Α 7 

καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἀμφὶ τὰ εἴκοσι. τῶν δὲ πολεωίων 

ἐλέγοντο εἶναι ἑκατὸν καὶ εἴκοσι μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανη- 

φόρα διακόσια. ἄλλοι δὲ ἦσαν ἑξακισχίλιοι ἱππεῖς, ὧν ᾿Αρτα- 

γέρσης ἦρχεν: οὗτοι δ᾽ αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι 

ἦσαν. τοῦ δὲ βασιλέως στρατεύματος ἦσαν ἄρχοντες τέτταρες. 

τριάκοντα μυριάδων ἕκαστος, ᾽Α βροκόμας, Τισσαφέρνης, Γωβ- 
΄ » ᾿ ΄ δὲ ’ -} “ , » ᾿ς 

ρύας, ᾿Αρβάκης. τούτων δὲ παρεγένοντο ἐν τῇ μάχη ἐνενήκοντα “ 

μυριάδες καὶ ἅρματα δρεπανηφόρα ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα" 

᾿Αβροκόμας δὲ ὑστέρησε τῆς μάχης ἡμέραις πέντε, ἐκ Φοινίκης 

ἐλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον οἱ αὐτομολήσαντες 

παρὰ μεγάλου βασιλέως πρὸ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην 

οἱ ὕστερον ἐλήφθησαν τῶν πολεμίων ταὐτὰ ἤγγελλον. 

᾿Εντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνει σταθμὸν ἕνα παρασάγγας 
[ον ’ Ἂν ’» λ ἈΝ  Ὃ -“ 

τρεῖς συντεταγμένῳ τῷ στρατεύματι παντὶ καὶ τῷ ᾿λληνικῷ 
Ν “ - Μ ἣ, ΄ Ὁ " ἊΨ »-“ 

καὶ τῷ βαρβαρικῷ: ᾧετο γὰρ ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ μαχεῖσθαι 

σίνθη οαπδθ αἸΠου]γ; 566 {86 

Τηΐτοα,, 8.28, 

52 δέκα μυριάδες : ἴον {πΠ6 τηρίποα 

οὗ σοπηύϊηρσ, ΓΘΡΪΔΙ ἰπ ατθθκ, 

ο΄. ο. ἃ. 88, )πα [89 ποίθ. 

58 ἅρματα δρεπανηφόρα: ἀοΒοΙθοα 

ἴῃ 8 10 οὗ {86 ποχύ οδβαρίθσ. 
δ4 ἑκατὸν. . . μυριάδες, ῬΓΟΌΔΌΙΥ 

[86 5Βίδίθιηθηῦ 18 ΘΊΟΒΒΙΥ θχ- 

αρρθογαίθα (οὔ. ο. 4. 83, ἃπα [Π9 

ποίθ); Χρηῃ. ρίνθβ Ὁ ἃ5. ἃ ΤΏ6 70 

ταμηογ. ΟἸἰδβίαδβ (ΒθΘ {86 Τ1η- 

{τοῦ., 8 930) ἤχθα [86 δυταθΟΓ 
85 400,000 (ΡΙαΐαγομ, αἊγίοα. 

13). 
55 ἄλλοι, δοδίαο8; οἤ. ο. δ. 21, πα 

{Π6 ποῖθ. 
᾿Αρταγέρσης : ΒΪαῖϊη Ὀν ΟΥταβ Εἰπ)- 

Β6] ἢ, ο. 8, 8 24. 

56 αὖ, οη ἱμοῖν ραν. 

τοῦ: ΙΓ στρατεύματος, ποὺ νι 

βασιλέως. 

58 ᾿Αβροκόμας: 6 Βορῖηβ ἴο ἢδᾶνθ 

Ὀθθῃ οδγθία] ἴο Κορ ουΐ οἵ 

Ογγυβ’ ψᾶγ; α΄. ο. 4. 81. 

61 τῆς μάχης: ρθη., Βἴηο6 ὑστέρησε 

ἱἸὴ 1165 ΘΟΙΠ ΡΘΓΊΒΟΗ. 

ἡμέραις : ο΄. ο. 2. 143, δηα {Π6 ποίῖθ. 
62 ἤγγελλον . . -. ἤγγελλον: {Π6 81- 

γτδηρθιηθηΐ, οϑ δὶ ηρ' [Π6 Βθηΐθηο 0 

ἴο οΟΪοβθ νι ἃ σοσα ργτομϊηθηΐ 

αὖ [{ῃΠ60ὸ ορϑῃηϊηρ (ρΡδ] πασοιηΐο 

ΟΕ ΆΒ5Τ), [σονγβ στθδαΐῦ βῦγθϑϑ Οἢ 

ἤγγελλον (ο7. 1, 10, 8.3). Χρη. 18 

οᾶΓΘἔα] ἴο ροὶνθ [Π6 ΒΟΌΓΟΘ οὗ Βὶ5 

᾿ηξογτ δύο 8η4 ἴο ΒΒῸΓΘ 5 {Παΐ 

ιἴ ψὰβ Βα ὈΒΘα αΘΠΓΠΥ ΟΘΟΙΓΟΌοΟ- 

ταίθα Ηδα πο Οἰθβίαβ᾽ σοι ηΐθυ- 

βἰαϊθιηθηῦ ἴῃ πυϊηα (μα δηΐζ) 

θ4 ταὐτά: ποΐ ταῦτα. 

66 συντεταγμένψῳ τῷ στρατεύματι: 

ποίθ ὑμαὺ {π6 ρμοβὶΐ. 18 ρτϑᾷ. 

ΤῊΪΒ ἀαύ. (οὗ δοσοιαρδῃϊθ}) 18 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΙΥ ΘΟΙΏΠΟἢ ἴῃ ΤᾺ] ΑΓΥ 

τυϊΐουβ (α. 1189; 1190; Η. 114; 

Β. 892;1. 

τ σεν ον τον ὧν 



ΒΟ Τὶ πα. ΥΟλ γι 

΄, Χ ᾿ , ᾿ ᾿ κα ῃ 3 
βασιλέα: κατὰ γὰρ μέσον τὸν σταθμὸν τοῦτον τάφρος ἣν 
] ἊΝ “" ΝᾺ Χ ἥ' » Ἁ ΄ ἂν Χ , ᾽ ᾿Ὶ 

ὀρυκτὴ βαθεῖα, τὸ μὲν εὗρος ὀργυιαὶ πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ 
“ ΄ ὃ) ς , » ὃ Ἀ -“ δέ ΦΈΞΕΝ, ὃ γὃ ἘΣ 

15 τρεῖς. παρετέτατο δὴ ἡ τάφρος ἄνω διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα τὸ 

παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. [ἔνθα αἱ διώρυχες, 

ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ ῥέουσαι: εἰσὶ δὲ τέτταρες, τὸ μὲν 

εὖρος πλεθριαῖαι, βαθεῖαι δὲ ἰσχυρῶς, καὶ πλοῖα πλεῖ ἐν αὐταῖς 
“ἰσιταγωγά: εἰσβάλλουσι δὲ εἰς τὸν Εὐφράτην, διαλείπουσι δ᾽ 

ἑκάστη παρασάγγην, γέφυραι δ᾽ ἔπεισιν] ἢν δὲ παρὰ τὸν 75. 

Εὐφράτην πάροδος στενὴ μεταξὺ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου 
ς Μ “- »Ν ᾿' ΄ Ἂν ΝῊ , ᾿ 

16 ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος: ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς 

608 μέσον : ἔοτ [Π6 ρΡοβιί(Ίοη, οΓ. ὁ. 2. 

41, δηα {Π9 ποίϑ. 

τάφρος. .. ὀρυκτή: . 6. ΟἸΘΑΓΙΥ 

ΑΥΌΠοἰ4]; οἤ., ὈθΙον, 1]. Τ7 ἔ,, βα- 

σιλεὺς ποιεῖ, 

69 εὖρος ὀργυιαὶ πέντε: Ρ] υὔδτοῃ 

(Αγέοα;:. 1) σῖνθβ 1685 ογθα!θ]θ 

τηθϑβαγθιηθηΐβ (ἀθρίῃ 8ηα ψ]α ἢ 

θη ἔδίμοτηβ 680}). 

ἼΟ παρετέτατο: ἔογ Ππ6 ἴοτγπι, 566 

α. 647; Η. 44840; Β. 294 ποίϑθ. 

ἄνω, ἱπίαπα. 

δώδεκα παρασάγγας: {Π58 ΔΡΥΊΘΘΟΒ 

ΟἸΘΒΘΙΥ τι Ῥ] αἴ ἢ 5 σταδίους 

τετρακοσίους. 

Ἴ1 τοῦ Μηδίας τεῖχος : Π6 ν}8]}} 15 

ἴο ἴΠ6 ρθη. οὗ τηϑᾶβυγθ; οἤ. ο. 2. 

80, δηα 88 ποίθ. 

ἴ4 εἰσβάλλουσι : ο΄. ἐμβάλλει, ο. 2. 45. 

διαλείπουσι : ἴον {6 ἔοτοθ οὗ δια-, 

ΑΓ. διαστάντες, α. ὅ. 11. ΜῈ 

ἑκάστη, ἴῃ Δρροβίζϊοη υγὶῦ {πΠ6 

580]. οὗ ἃ Ρ]. νὈ., α΄. 88 'ἂδ56 οἵ 

ανΐϑαχιιο, πὶ Ταῦ. 

Ἴ0 πάροδος: δΔρρδιθηΐὶν Οὐγαθ᾽ 

ΓΡΙα δάνϑηοθ ῃ8α ργθνυβηΐθα {9 

σοιῃρ θίοη οὗ {ῃ6 ἔσθηοῃ; {Π6 

ΟΡΡοβῖίθ νϑν ---ἰπὺ ὕπο ρϑββᾶρθ 

γγὰ8 ᾿ϑέξ, ἴὴ οὔθ ὑπαὺ ΟΥὙΓῸΒ 

τηϊρσηῦ 6 θηὐϊοθα νυ [1 ---ἰ8ο ΚΒ 

8411 Ργο Δ Ὀ1Π|. ὙΥῺΥ [815 Ροϑβιὶ- 

[ἴοη, Πουγθν θυ, νγγὰ5 πού ἀθέθπαρα 

ἀθβογι θα ἴπ 11, 4, 12, τ ἤθτΘ 8566 

{Π6 πούθ. [{βθϑιῃϑ οὔ σΊ η8}}ν ἴο 

Βανθ θθθη Ὀαὺ ἔγοιη Εν  ἴο 

Γίνου ἴο ργοίθοΐ ΒδΌυ]οηΐα ἔγουη 

ΠΟΡΓΏΘΙη ἰηνϑᾶθσθ. ΒΥῪ Χρῃ.Β 

{ἰπη {Π6 βου ῃνγαβϑίθγπ 9πα, δ 

Ἰθαβύ, ταύ Πᾶν ἔβ]] 6 π᾿ σα η8, 

60 {ῃ80 8 ἴση τγὰβ αἀὰρ ἴο 

δι Ογγιβ᾽ δάνϑηῃσθ. 

[ἔνθα... ἔπεισιν]: {Πΐ5 Ρϑββᾶϑθ, 

νΥ ΒΙΟὮ ἱπύθγγαρίβ ὕΠπθ πᾶγγαίϊνθ, 

ἰβ ῬΓΟΌΔΌΪΙΥ ἃ ποΐθ δ΄αθα ὈγΥ 

ΒΟΙΏΘ ΘΟἸΓΟΥ ΟΥ ΘΟΡΥ ᾿Βύ. 

διώρυχες : 86. εἰσί, 

73 πλεθριαῖαι : 84], σΟΥΓΘΒΡΟΠαΙΠΡ 

ΓΘ 815 80 ΠΠΒΘΠΉΞΊΘΓΘΌ]Θ Θηϊρ- 

τη8. 1 ψου]α Πᾶν ὈΘ6η ᾿τροβ- 

ΒΙΌ16 ἴοῦ Ουὐγὰβ ἴο ἕογοθ 1; 8ηα 

ἢθΘ Πδα ΠΟ 5:1 Ρ0]|165. Ατίδχθυχθβ 

8 Π6] ΠΙΒ ΘΟ ΠΒΘΙΟΥΒ 5661 ἴο Πᾶγ6 

Ὀθθὴ {πμπογοῦρηϊν ϑδἔγαϊα- - πα 

τὶ σοοα ΓΘΆΒΟΠ, 85 {Π6 5646] 

Βῃονψθαᾶ. Ῥ]αΐδγοῃ, ἊΑγέοα. Ἵ, 

Βίαίϊθβ ὑμᾶαῦ {Πῃ6 Κίηρ οί} ν 

Ρυτροβθα δΌϑη ἀοηϊηρ {Π8 τ Πο]Θ 

οὗ ὉΠῃ6 νϑβϑύθγηῃ ραᾶγΐί οἵ Π1Β θιη- 

Ρίσο; Ὀυὺΐὺ ψὰβ αἰββθδαϑαθα Ὀγ 

ΤΊΣΙ 8 ΖΕΒ. 
7 ὡς, αδοιιΐ, α΄. α. ἃ. 18. 

ποιεῖ : ΓΘΠΟΘΙ Ὀγ {Π0 Εηρ. ρΡΙΡΐ., 



80 

85 

44 ἀπαΡαβι8 
ν 

- ,ὔ » Ἔν μενα » ὃ} θ , : Κῦ Ἃ, ΄ 

ποιεῖ μέγας ἀντὶ ἐρύματος, ἐπειδὴ πυνθάνεται Κῦρον προσελαύ- 

νοντα. ταύτην δὴ τὴν πάροδον Κῦρός τε καὶ ἡ στρατιὰ 

παρῆλθε καὶ ἐγένοντο εἴσω τῆς τάφρου. ταύτῃ μὲν οὖν τῇ 

ἡμέρᾳ οὐκ ἐμαχέσατο βασιλεύς, ἀλλ’ ὑποχωρούντων φανερὰ 

ἦσαν καὶ ἵππων καὶ ἀνθρώπων ἴχνη πολλά. ἐνταῦθα Κῦρος 

Σιλανὸν καλέσας τὸν ᾿Αμπρακιώτην μάντιν ἔδωκεν αὐτῷ δαρει- 
Ἁ Ἂ .« “Ὁ « , » ᾿] 5 , ς ’ὔ , 

κοὺς τρισχιλίους, ὅτι τῇ ἑνδεκάτῃ ἀπ᾽ ἐκείνης ἡμέρᾳ πρότερον 
᾽ “ [ δὴ ᾽ “ -“ 

θυόμενος εἶπεν αὐτῷ ὅτι βασιλεὺς οὐ μαχεῖται δέκα ἡμερῶν, 
Κῦ δ᾽ . 5 Οὐ » » “ : ᾿] ΄ » 

ῦρος εἶπεν ὑκ ἄρα ἔτι μαχεῖται, εἰ ἐν ταύταις οὐ 
“ "“" ΒΝ “-“ 

μαχεῖται ταῖς ἡμέραις: ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι 
-“ ’ -“" 

δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χρυσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπὶ τῇ τάφρῳ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ 

Κύρου στράτευμα διαβαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρῳ καὶ τοῖς ἄλλοις 

« ,ὔ ϊ , 

αἱ δέκα ἡμέραι. 

» “- , ἊΣ “ ΄ 

ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι" ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ Κῦρος ἐπορεύετο 

ἃ Πα ο6Γ΄. [86 ποίθ οἢ ἐφύλαττον, ο. 2 

129; 
18 μέγας : [ῃ6 ροδίζἴοη 18 ἀπ αΒ888|; 

ἰΒ οοη θηρῦ ἱπρ]164 (ΒΘ Βα δηΐ2) Ὁ 

80 παρῆλθε: στοοιηθηῦ ψχὶῦ [Π6 

ΠΘᾶγογ οὗ ἴνχο 500)]8. ΤῺΘ πθϑχί 

νΌὈ. 18 ΡΪ. 

81 ἀλλ’ ὑποχωρούντων, παΐ, αοἴτι- 

αἰϊῳ νη, γοίνοαί. Νοῖθ [Πϑ ογᾶϑυ. 
Τύ 18 ποῦ βίγαδηρθ ὑμαῦ Ογγὰβ 

ΘΟὝἼΘΥ ΟΔΓΘΙΘΕΒ. 

82 ἦσαν. .. ἴχνη: [ΟΓ [9 ἅρτθο- 

τηϑηὗ οἢ. 1. 90. 
85 θυόμενος : ἴογ {π0 αἰ θγθηοθ ἰπῃ 

τηϑδηΐϊηρ Ὀοίψθθη πθ δοῖ. δπὰ 

{86 πϊά. οὗ ὑμ18 νὉ., 8606 {86 

συ Ο8. 

εἶπεν, παα 8αϊα. 

ἡμερῶν : σοη. οἵ [Π9 {ϊπ στη 

ΜΒ οἢ; 600 α. 1136; Η. 159; Β. 

909. 
86 ἔτι, αἱ αἷϊ. 
εἰ... οὐ μαχεῖται : ἴογ ὑπ γῃθ 

οὗ σοπαϊ[ίοη, 5606 {86 ποῖθ οἢ εἰ 

πιστεύσομεν, ο. 3. 84, οὐ ἰ5 υδθα, 

ῃοῦ μή, Ὀοοδὰδβθο Οντὰβ ἰ5 Ὀὰΐ 

ΘοΒοϊηρ 5:18 Π185᾽ ΟΓαΒ, πα οὐ 

μαχεῖται ἔοτΓΙη5 ἃ ΒΙη9516 πθρ. Ιά6ἃ 

(ἃ. 1383; Β. 600 ποίθ). 

87 ἐὰν δ᾽ ἀληθεύσῃς, 1Γ ψοῖι 5]ιαϊὶ 

»Ῥῦουε ἰο μαὺὸ βροΐθῃ ἐπα ἐγμίῃ, 

88 δέκα τάλαντα: Θατϊνα]θηΐ ἴο {Π6 
3,000 ἀδτῖοβ τηθηςοπθα ον. ἃ 

ΒΊΟΥ ἰα]οηῦ, ὑμογθίογ (51.080), 

85 σοί 900 ἀδτῖοβ. Οἱ 1815 

Ὀδᾶ5ὶ5 ὑπ ἀδῦὶο νγβ ψοσίῃ ΟὨΪΥ 

Φ9.600, 116, ὈῪ {86 νοϊσμῦ οὗ 

{πΠ6 ρο]ᾶ, 1 βῃουϊα Ὀθ 0.40. 
ΤῊΙΒ βῆονγβ {μαΐ 5ιΙΝΟ νγὰΒ 

ψγοσύ ἢ Ὠ 8] ἃ5 τ ἢ ἀραῖη, τ ἢ 

ΓΘίθγθποθ ἴο βο]α, 88 ἰὖ 15 ἴἢ ΟἿΓ 

σΟΙπαρθ, 8η6 Ρῥγϑούϊοα ἢν [ΏΓΘΘ 

{ἰπ165 88 ΤΟ. ἃ5 Ὁ ἰἴ8Β ΠΟ ἴῃ 

αοῖ. ΤῊ ρυγοδβὶπηρ ΡΟΥΘΙ οἵ 

Ὀοΐῃ ταϑίδ]β νγὰἃβ ᾿πΠῸΟἢ ρ,θδῦθυ 

{Π 8 ΠΟΥ͂. 
ἀπέδωκεν : ποΐθ {μ6 ἴογοθ οὗ {δμθ 

ΡΓΘΡ. Οὐγὰβ ἰβΒ ρᾶυὶπρ ἃ αϑθί. 

89 οὐκ ἐκώλνε, ηγααα πὸ αἰξοπιρὶ ἐο 

φῃγουθηΐ. 

90 ἔδοξε: ΡΘΟΓΒΕΟΏΔΙ. 
91 ἀπεγνωκέναι τοῦ μάχεσθαι, ἐο ἤαῦξ 

19 



20 μέλη μένως μᾶλλον. 

ι΄, Βόοῖε 1, Ομαρ. ΚΠῚ1Π] Ὁ 

ΟΝ -᾿ ᾿Ὶ ΄ 2 “ “ « ,ὔ 

τῇ δὲ τρίτῃ ἐπί τε τοῦ ἀρμᾶτος καθη- 

μενος τὴν ΤΠΡΕ αν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἐ ἔχὼν πρὸ αὑτοῦ, 

τὸ δὲ πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων 
“- , Ἂς ᾽ ᾿ « - » δι Ὁ Ἃ 

τοῖς στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγοντο καὶ ὑποζυγίων. 

ὙΠ. Καὶ ἤδη τε ἣν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλη- 

95 

σίον ἣν ὁ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Ι]ατηγύας 

ἀνὴρ Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον χρηστὸς προφαίνεται ἐλαύνων 

ἀνὰ κράτος ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἷς ἐνετύγχανεν 

ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς ὅτι βασιλεὺς σὺν στρατεύ- 

ματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένος. ἔνθα 

σίυοη, τῷρ ἐπα ἑώάεα οΓ Πολμίϊησ. 

ΕῸΓ [Π15 πθρ. ἤοσοθ οὗ ἀπο-, οἤ. 

ἀποψηφίσωνται, ο. 4. 98: ἴογ {9 

ἰπῆη. νι {Π6 ἃτί., 566 π8 ποῖθ 

ΟΠ τοῦ διαβαίνειν, ο. 4. 90θ.ὡ ΤῊΘ 

6856 15 ΠΘτΘ ἀτθ ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἴο [6 

1468 οὗ βϑοραγαίύϊοη; Χβϑη., Ηϑοί- 

ἰοηΐοα ΝΊΙΙ, ὅδ, 7, υδ8δ65 {86 8οο. 

μι ἢ {815 νὉ. 

92 ἠμελημένως: 8 δᾶν. Γογτηθ66 ἔτοτῃ 
086 ρΡγίϊο. ἠμελημένος. ΤῊΪΒ 18 

ποῦ ΟΥΘΓΟΟΙΠΙΏΟΗ; Ὀαὖ {Π9 Ρϑτίϊο., 

ἔθ] 85 8η 86]]., τη 8. θυ θ ἢ Ὀ6 601 - 

ῬϑΓθα (6. σ. ἐρρωμενέστεροι, 111,1, 

8.42). ΤῊΘ ροτῇ. ραγίϊο. μ8ἃ85 8} 68- 

ῬΘΟΙΔΠ}Ὺ βύγοηρ 86) θοῦ] γ8189. 
94 τὸ δὲ πολύ : ῬΓΔΟΌΟΔΙΥ ΞΞ οἱ δὲ 

πολλοί, ΕῸΓ βΒ0} ρσϑηθγα Ζρα 

ΠΘαΐΘΥΒ, 566 {ἴΠ6 ποΐθ οἡ τὸ... 

ῬΙ ον οοηπῆαθηῦ 6 νγἃ8β ὑμ8ῦ 5 

οᾶπβθ ψγὰβ δἰγθδαν ψοη. ΟἿ. 

ῬΙαΐδτομ, Αἀγίοα. ἢ. Νοῖθ ἃρϑίη 

{89 Ρ]. γΌ. νι ποϑαυΐ. Ρ]. 51]. 

ΟἿ. 1. 82, ἃπα {886 ποίβ οῃ ο. 2. 38. 

ΟἬΑΡΤΕΕΒΝ ΚΥΠΠ 

1 ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν: {.6,, Δ Ὀουὺ 

{86 τηϊ46]6 οἵ [Π6 τηογηϊηρ. 

2 σταθμός, μαϊέξησ-ρίαοο. 

καταλύειν, ἔο παϊξ, ἱ. ὁ. ἴον Π6 τηοτΓη- 

1Πρ' Τη68] (ἄριστον); 67. 1, 10, 8 19. 
4 ἀνὰ κράτος, αὐ ζι1| 8ροοα; οΥ΄. κατὰ 

κράτος, Ὀ6]οΟν, 8 19. ὅ'δνϑ 'π Βρ6- 

ΟἿ84] 1565 ἀνά 15 ΒΟΔΙΓΟΘΙΥ ἀδθα ἴῃ 

Ῥ͵ΓΟΒΘ, δ᾽ ΠΟ Ρ ἢ ΘΟΙΠΡΟΌΠΑΒ 816 

ΥΘΓΥ ΟΘΟΙΠΙΏΟΏ. 

ἱδροῦντι τῷ ἵππῳ, εὐἱέϊ, 8 ΠΟΥ͂Β6 

δαίΐποα ἵη, βιυεαί. ΤΠ. ποίϊοηβ 
βαρβαρικόν, ο. ὥ. 8. 

ἀνατεταραγμένον, ἔπη, α βέαΐο οΓ οοηι- 

»ίἰοΐο αἰδογαοῦ. 

τῶν ὅπλων: ΡδΓἰ[{|ν6 ρθη. σὺ 

πολλά. 

95 τοῖς στρατιώταις : ἀδύ. οἵ Δα γ8η- 

ὕαρθ; οοπίγαβύ αὐτῷ, ΔΌΟνΘ. 

ἤγοντο : ἃ ΘΟΙΏΙΠΟη Ουδβύομη. ΤῊΘ 

ΒΟΡΙ 6 5 βῃ1θ]α, ουΐταβθ, δπᾶ 

ΒοϑΙπηϑῦ μη846 ΠΡ 8 ἤθαᾶνυὺ νι ϑὶσῃί. 

ΤΒαύ Οντὰβ ἰοἸ]θγαύθα βυοἢ Ἰαχὶν 

αὖ {Π18 {τὴ Βῃογβ ΠΟῪ σομη- 

ΟὗὨ Τη68}8, ΤΠ ΠΠΘΙ, 8Πη64 8ΟΟΘΟΙ- 
Ρδηϊτηθηῦ 8.6 οἴΐθη Ὀ]θη θα ἴῃ 

{86 αϑδύ. 
5 ἐβόα: ποῖθ Π ἴθῃηβθ. ΧΘΠΟΡΠΟΠ Β 

ἀθβουιρ ]Οη 18 ΥΟΥῪ σΎΔΡΗΪΟ. 

βαρβαρικῶς : ἡ. 6. ἔην, ᾿Ῥεγβίαλ. 

6 προσέρχεται: {Π6 τοΐθοηίϊομ οἵ [Π6 

᾿π41ς, 8445 ρυθδύ!υ ὕο {Π6 νἱνὶα- 

Π6Β5 οὗ [Π6 Ρ8ᾷββΒᾶρθ. 

ἔνθα δὴ . .. ἐγένετο, ἐποη, ἱπαοοα 

Θηϑιιοα αὶ 866} ΟΥ̓ σγεαΐ δΟΉ Γιι- 

βδῖοη. Τὴ ἴογιη, τάραχος, ἰ8 



ΣΡ ΟΡ 

ΒΑΤΊΤΙΕ ΟΕ ΟΟὔΝΑΧΑ 

ΕἘἼΕΞΤ ῬΟΞΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ Τῦ0 ΑἘΜΙΕΒ 

ῬΑΡΠΙ ΟΉΙΔ ΠῚ ΘΑ ΙΥΥ. 

ατθοκ Πρηϊς-ἀνηθα. 

ασθοκ πορ]ῖθ5. 

Ονσῖβ ἃπα ΠῚ5 παΐϊνο {ΓΌ00}5. 

Ονσιιβ᾽ 68 Π1Ρ. 

ΑΥῚγ οἵ Αὐΐαχουχοϑβ. ᾿Ἦ 
Ῥοβιίοι οὗ Αὐΐαχουχθθ. “ : 



ΒΑ ΠΕ: ΟΟΝΑΧΑ 

ΘΈΘΟΝΡ ΡΟΞΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ Τ ἅἷΖΟῸ ΔΑΈΜΤΙΕΒ 

ΤΊ6 Οτὐθοῖκα πᾶν δανδποθα ἴπ ρασϑαϊΐ οἵ {π6 ῬΘΥΒΊΔΠΒ, 

ψΠο Π8α Ηδα Ὀοΐοσο τπθη. ΤΠ Κιπρ, ΠΟΒΘ ΔΥΠΊΥ, 5801 6 ὕΠΟ056 

Τδοῖηρ' {πΠ6 ΟὙθοβ, πα τπθί τ] ΠΟ ΟΡΡΟΒΙΓΟΙ, ῬΥΟΟΘΘαθα 

ἀϑαϊηδύ ΟΥΥβ᾽ ΘδτηΡ ἃΠα Ρ]Παροα 10. ΤΠΘτΘ Π6 νὰ 70] πθα 

Ὀν ΤΊΒΒΑΡΠΟΥ ΠΟΘ, πῸ ΜΠ πὶ Ροαν οἵ Πούβθ Π8α υἹἱᾺᾳ6ῃ 

{πγοτρ} {π6 ΟὙΘ6Κ ρο] αϑίβ. Αὐτου {π15 {π6 Κιπρ' τοίαυηθα 

Ὀν {Π6 5816 γᾶν ὈΣ ΠΟΙ πο πα δανεποθᾶ.---ἶ. 6., Οπίβι 6 οὗ 

τ παῦ Παα ΟΥΤΡΊΠΔΠ]ν ῬΘΘη {πὸ Ἰοῖτ πτῖπρ οὗ Οὐτιβ᾽ ἃν. ΤῈΘ 

ΟὝθ ΚΒ, βϑϑίηρ' ΠῚ δάνδηοθ, ΘΟ] 6 ἃΡρουΐ ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο τηθοΐ 

Πἷβ αἰΐδοκ. ΤΠῸν {πουοΐουτθ πον ἴαδοθ πρ-ϑίγθαμι, {πΠ6 ΤἼΨΘΥ 

ΒοΙπρ' οἢ. {ΠῸ 1} ἸΘ, 5 1 Ππαα Ῥοΐογθ. Ῥθθῃ οἡ {πῸ1} τἹρΡΠΐ. 

Ἐραυηρ' {πᾶΐ {πῸ Κίηρ' ταϊρηΐ αἰΐδοῖκ {ποῖ οα {π6 τΊρῦ ἤδηκ, 

ΠῸν 616 Ῥ]ΔΠΠΪηρ' [0 411] Δ ΟΚ πα ὈΥϊπρ' {Π6 ΤΊΝΘΥ 1 {ΠῸῚ} 

ΤΟΣ (866 {πΠ6 ποίθ οῃ ὁ. 10, 41): αὶ {π6 Κιίηρ' τη θϑη 116 

ΒΗΘ ΠῚΒ ΡΟΒΙΠΟΠ, 50 ἃ5 ἴο ἴβοθ {ῃθ1η. 



10 

15 

{{ Απαραβιβ 

δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο: αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν οἱ “Ἕλληνες 
ἈΝ “ Ν καὶ πάντες δὲ 

Γ » ἈΝ 

πηδήσας ἀπὸ 
3.1. Χ “ 
ΕἼ Τον {ΤΠῖΊΤΟΡν 

» , , » “-“ -“ , 

ἀτάκτοις σφίσιν ἐπιπεσεῖσθαι: Κῦρός τε κατα- 
“- τ ) 

τοῦ ἅρματος τὸν θώρακα ἐνεδύετο" καὶ ἀναβὰς 

τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις 

πᾶσι παρήγγελλεν ἐξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι εἰς τὴν 
« “ » .“ 

ἑαυτοῦ τάξιν ἕκαστον. ἔνθα δὴ σὺν πολλῇ σπουδῇ καθέ 
’ Ν Χ Ἃς [οἱ ’ὔ »Μ Ν “-“ 

σταντο, Κλέαρχος μὲν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος ἔχων πρὸς τῷ 

Εὐφράτῃ ποταμῷ, [Πρόξενος δὲ ἐχόμενος, οἱ δὲ ἄλλοι μετὰ 

τοῦτον, Μένων δὲ [καὶ τὸ στράτευμα] τὸ εὐώνυμον κέρας ἔσχε, 

τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ ἱππεῖς μὲν Παφλαγόνες τοῦ ᾿Ελληνικοῦ. 

εἰς χιλίους παρὰ Κλέαρχον ἔστησαν ἐν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ 

ἴου ηα 5Θνθγ8]ὶ {ϊηθ8 'ἰπ Χβρη:.; 

ταραχή 15 ἴδ᾽ ΘΟΙΠΙΏΠΟΠΘΙ. 

Ἴ αὐτίκα: νι ἐπιπεσεῖσθαι, Ὀπὺ 

Ὀτουρῃῦ ἴο μ6 ποδᾶ οὗ {μ6 

ΟΙδιιθθ ἔοσ ΘΙ Ρ 8515. 

ἐδόκουν, ἐπο ἐποισῆέ; οἤ. α. Ἵ. 4. 

8 σφίσιν : [Π6 τοῆθχὶνθ 15 ᾿παϊγθοί. 

ἐπιπεσεῖσθαι : {πΠ6 οοπίοχῦ Τη81168 

ΟΙΘΑΙ ψμαὺ [86 βυ). ἰΪ5β. ΕὌὉΓ 

{86 ἔογπι, 5606 ἃ. 6660; Η. 426; Β. 

214, 
9 τοῦ ἅρματος: {Π6 γί. νι {Π18 

ἃ η6 νι 086 ἔο!]ον πρὶ ΠΟ ΗΒ 15 

ῬΟΒΒΘΒΒΙνΘ. 

10 τὸν ἵππον: ΡΙ]αὔτοι, Αγέοα. 9 

(ἔγοιηα Οὐθβίαβ; δθθ {896 Ταϊτγοᾶ., 

8. 30), ἀθβουὶθοβ Οὑσ δ᾽ ΠΟΥΒΘ. ἃ5 
γενναῖον (Ππῖὶρ!-Ὅγ 6), ἄστομον 

(παγα-πνοιιἐμοα), ἅμα ὑβριστήν 

(ον); ο7. ΔΙΘχαπα θυ 5 Βη6θρ}- 

αἴιι8. 

τὰ παλτά : ο΄. ο. ὅ. 92. 
τοῖς τε ἄλλοις... ἕκαστον : [ΟΓ 

ἕκαστον, αἴζοι ἃ Ρ}]., 500 Πθ ποΐθ 

ΟἩ ἑκάστοις, ο. 1. 2; ἃηα ἔοῦ [896 

86α., αἴξθι. ἃ ααῦ., οἡ λαβόντι, 

6. 2. ἃ, 

11 ἐξοπλίζεσθαι: πον ψοῖθ ὑη- 

ΔιΙμΘα 8π δα ὈΓΟΙΤΘῚ ΓΔΏΪΒ. 

18 τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος, ἐΐ6 δα! ἐγ θηϊ6 

γίσιιδ; 8606 {Π6 ρίδη 8πᾶα {6 

Τηΐτγοα., 830, ΤὴΘ ατγθθκβ, ἃ5 ἃ 

Ῥοᾶν, ἔογιηθα {Πθ δεξιὸν κέρας οὗ 

[89 σψβοϊθ ἔογοθ. ὙΥ 1} {86 ἔοτγιῃ 

κέρατος Οοηὐγαϑβῦ κέρως, ο. ἵ. θ. 

14 ἐχόμενος, ηδα!ΐ ἐο Πΐηι (86. αὐτοῦ, 

Ρᾶγε{ϊν σθη.). 

15 [καὶ τὸ στράτευμα]: ἰξ {Π6856 
γΟΓΩΒ. 816. σῬΘΠΌΪΠΘ, {ΠΘΥ πτιδβῦ 

τ ῖου ἴο ΜΙ θῆοπ Ἐν ἔἕοσοθ. ΤῈῺΘ 

ταχύ 15, ΠΟΘ ΚΟΥ, αποθῦΐδϊη. ΕῸΓ 

ἔσχε 6 5ῃου]Ἱα αν θχρθοϊθα 

εἶχε, ΔΙ πουρὴ {πμ6 οοπίοχί ΠΥ 

ῬΘΙΏΔΡΒ πδύϊν [86 ἱηρσθββὶνθ 

ἕοστῃ. 

16 τοῦ ᾿Εἰλληνικοῦ : Δα αθ6α, ὈΘοδι56 

{8158 ψγὰβ ποῦ {μ9 ἰού οὗ [6 

ΠΟ] ἴοτγοθ. 

τοῦ δὲ βαρβαρικοῦ: Ὀτοιυρῃΐ Ὀν [15 

Ῥοβιύίοη ἰηΐο βίσοπσ σοῃΐγαβῦ 

αὶ {Π6 ρΡγθοθαϊηρ ᾿Ἑλληνικοῦ, 

ΤῊ ρθη. 18 ραγίϊςγ9 σι ἢ ἱππεῖς, 

17 εἰς, ἐο ἐΐι6 γυιιηνδον οὔ; ο΄. ο. Ὡ. 15. 
παρὰ Κλέαρχον : 806., 51ΠπΠ66 ἔστησαν 

ΘΧΡΓΘΒΞΒΘΒ τηοί!οη. 

ἐν τῷ δεξιῷ : Π6560 ἴΤΌΟΡΒ ΓΘ, 

ἰμοτοίοτθ, θοῦνψθοη ΟἹ α8᾽ 

ΒοΡ]ἰθ5 8 {Π9 στῖνϑσ. 

8 



ἜΘΟΙ ΤΟ: ΨΓ͵6)ΙΓΙ 71 

“Ἑλληνικὸν πελταστικόν, ἐν δὲ τῷ εὐωνύμῳ ᾿Αριαῖός τε ὁ Κύρου 

6 ὕπαρχος καὶ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, Κῦρος δὲ καὶ ἱππεῖς τούτου 
Ἂν 

τς ὅσον ἑξακόσιοι ζκατὰ τὸ μέσον», ὡπλισμένοι θώραξι μὲν αὐτοὶ 

τς τ καὶ παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλὴν Κύρου: Κῦρος δὲ 

τ ψιλὴν ἔχων τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν μάχην καθίστατο. οἱ δ᾽ 

ἵπποι πάντες εἶχον καὶ προμετωπίδια καὶ προστερνίδια- εἶχον 

Ἐς δὲ καὶ μαχαίρας οἱ ἱππεῖς Ελληνικας. μαχαίρ η 
8 

Κ Ν ὩΣ 3 , ς , ᾿ » “νι 3 
αὐ δὴ τε ἣν μέσον ἡμέρας καὶ οὕπω καταφανεῖς ἦσαν 

ἵπ Α Ὁ ΄ Ἀ ΄ 5 , 5 [, Ν [7 

οἱ πολέμιοι: ἡνίκα δὲ δείλη ἐγίγνετο, ἐφάνη κονιορτὸς ὥσπερ 

νεφέλη λευκή, χρόνῳ δὲ συχνῷ ὕστερον ὥσπερ μελανία τις ἐν 
τῷ πεδίῳ ἐπὶ πολύ. [ Ἂν » ᾿ 5 7: , Ἁ Ν ὅτε δὲ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο, τάχα δὴ καὶ 

, » Ν ͵ δν ς ’ ΄“ 

χαλκός τις ἤστραπτε καὶ λόγχαι καὶ αἱ τάξεις καταφανεῖς 

9 ἐγίγνοντο. καὶ ἦσαν ἱππεῖς μὲν λευκοθώρακες ἐπὶ τοῦ εὐω- 

΄ 

18 τῷ εὐωνύμῳ: 1. 6.. οὗ [Π6 ψἜΟΪΘ 

ἔοτγοθ. 

᾿Αριαῖος : 566 ὑπ Ιηἰτοά,, 8 32. 

19 καὶ ἱππεῖς τούτου, απα ΠΟΥ͂86- 

γιθη, Οὗ μῖβ, α δοαῃψ-σιιαγαὰ οὗ 

Πογ θη ϊθΉ. 

20 ὅσον, αδοιιέ; 566 8 ποῖθ οῇ 

ΘΟ 15. 

«κατὰ τὸ μέσον»: [Π650 ψοΓΙαΒ 

8ΓΘ σοπ͵)θούῦα τα! ᾿Ἰπβογίθα 88 τϑ- 

αυϊτρα Ὀν {π6 βθῆβθ. ὃν τυσβί 
ΒΌΆΡΡΙΨΥ ἔστησαν. 

αὐτοί: οοηΐγαβίθα σι ἢ οἱ δ᾽ ἵπποι, 

Ὀθϑίον, ]. 22. 

21 πλὴν Κύρου: [Π15 Π88Β ΓΘίθγθ ποθ 

ἴο {86 Ποὶιηθῦ 81]0Π6, ἃ5 Π6 σοη- 

ἰοχύ βῆονγβ. ΟΥΤῸΒ γγ85 Οὔ ΠΟΥ γ 156 

ΓᾺ]}}]Ὺ δυιηθα. 

22 ψιλήν: ρΡτρᾶ. Τὴθ ψοτζα ἰ5 θιη- 
ῬΒδβιζθα ὈΥ ἰ5 ροβιτϊοπ. Ῥ]ὰ- 

ἴδυοῃ; (Αγέοα. 11) βίαΐο ὑμαῦ 

ΟΥτὰβ οΥΘ {Π6 {1ᾶγ8---[πθ θ8ῦρθ 

οὗ Κιπρὶν δυϊμουίν. 

οἱ δ᾽ ἵπποι: δέ ΒΏΞΎΘΓΙΒ ἴο μέν, αΌονΘ, 

1. 220. Τμαὺ σᾶναὶτν ΒΟΥΒΘΒ 

ΒΒουϊα 6 ρῥγοίθοϊθα ὈΨΝ 8ΙΊΠΟΥ 

15 Τϑοοιητηθ Πα 66 Ὀγν Χρη. ἴῃ ΕΪδ5 

ὑγθαύϊβθ 1) 6 ἶο Εἰφιιοβέγὲ ΧΤΙ, 8 

(67. 81Εὸ: ΟἼΤΟΡΙ ΝΙ, 4: 1). Τὰ 

ΒΘΘΙῚ5 ποῦ ἴο ἢᾶνϑ θθθὴ ἃ ἀσθθκ 

σαδβίοτχῃ. 

25 ἤδη τεῆν. .. καί; οἤ΄. [Π6 ορθη- 
ἰηρ' νγογαβ οὗ [Πη6 σμαρίθυ. 

26 δείλη, (εατὶψ) αὐέεγηοοη. Το 11], 

9, 811, [Π6 ψογα τηθ8η5 δυδηϊης. 

θη ἀοασθῦ τηἱρηῦ οχἰὶβῦ ἴῃ [86 

τη]ηα οὗ {Π6 ΠΘΘΓΘΙΓ ΟΥ ΤΟΔΩ͂ΘΙ, 

[86 84]. πρωΐα (δαγὶψ) ταϊσ ῦ ὈΘ 

δααρα. 

ἐγίγνετο, τ0α8 σοίέϊηο ἐο θ6. 

ἐφάνη, ἐπεγε αρρεαγοαϊ. Βδίαὶπ {Π6 

ασθθκ ογάθυ ἴπ {πὶβ σσαρῃῖϊς ἀθ- 

ΒΟΓΙΡΤΊΟΠ. 

92 λευκή: 8 οἰουα οὗ αἀπδβύ, ΒΒ6ῃ ἴῃ 

{86 αἰδίϑηοθ, 5βθϑιὴβ ψ ἰΐθ ἰῃ {Π6 

ΒΌΠΒὮΉΙΪΠΒΘ. 

χρόνῳ. .. πολύ, απα, βοηι6 ἔΐηϊθδ 

αἤίέογιλραγα, α δοΥ} ΟΓ (τι5) δίαο!ε- 

η,6585 οὐν ἐμ ρίαϊΐη, δαϊτοπαϊης 

οὐυοῦ α σγοαΐ αἰδίαηοο. 

28 καὶ χαλκός τις ἤστραπτε, ἐπεὶ 

δγΟΉΣΖΘ (αὐ ἢ.0}) ἔοο (καί) ὕοσαῖι 

ἔο ἤαβ: ποῦ απαὶ ἐπ 6 (τι5). 

80 λευκοθώρακες: ΡΓΟΌΘΔΌΪΥ [Π686 

20 

90 



-Β 

Απαθεπῖβ 48 
ΔΑ, - 

΄ - ,ὔ ἐν » ΄ ΄ Μ 

νύμου τῶν πολεμίων: Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἀρχειν" 
Ὅς 

ὅν ἃ Χ , 5, Δ Ν ς - . ᾽ ΦΌΡΟΝ νι 
ἐχόμενοι δὲ γερροφόροι, ἐχόμενοι δὲ ὁπλῖται σὺν ποδήρεσι.. 

ξυλίναις ἀσπίσιν. Αἰγύπτιοι δ᾽ οὗτοι ἐλέγοντο εἶναι: ἄλλοι δ᾽, 

ἱππεῖς, ἄλλοι τοξόται. πάντες δ᾽ οὗτοι κατὰ ἔθνη ἐν πλαισίῳ 
͵ » ΄ Ὁ λ »Μ » ΄ Ἁ Ἁ ᾽ ΄- 

πλήρει ἀνθρώπων ἕκαστον τὸ ἔθνος ἐπορεύοντο. πρὸ δὲ αὐτῶν τὸ 

ἅρματα διαλείποντα συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων τὰ δὴ δρεπανηφόρα 
͵ 3 Ἁ . “ 5 “ » , ᾽ ΄ 

καλούμενα εἶχον δὲ τὰ δρέπανα ἐκ τῶν ἀξόνων εἰς πλάγιον 
᾿ , ΝΑ ΣΝ Ἃς κ᾿ ΄ ᾽ ΝΥ , ε ἜΤ 
ἀποτεταμένα καὶ ὑπὸ τοῖς δίφροις εἰς γῆν βλέποντα, ὡς δια- 

ἡ δὲ γνώμη ἣν ὡς εἰς τὰς τάξεις 

τῶν Ελλήνων ἐλῶντα καὶ διακόψοντα. 

κόπτειν ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν. 
Δ ’ ᾿ αἴο - 

ὃ μέντοι Κῦρος εἶπεν τι 

ὅτε καλέσας παρεκελεύετο τοῖς “Ἑλλησι τὴν κραυγὴν τῶν βαρ- 

Οὔ ΓΆ5565 οτθ οὗ ᾿ἴπθη (ΤΥ, 1, 

8.15). 
81 Τισσαφέρνης: 

ἴοῃ. 

82 ἐχόμενοι: ο΄. ἐχόμενος, ΔΌονΘ,]. 14, 

8Ππ6 {Π6 ποῖθ. 
γερροφόροι: 1. ε.. {π6 Ῥοτβίδη ἰηἔϑη- 

ὑγγ. ΤΠ656. ΜΊΟΚΘΙ 5Π16145 8πηα 

{86 ποοάθη Επσνρίδη ΒΗ 16165 8ἃΓΘ 

τηθηςζιοηθα (11, 1, 8 6) 85 Του Πα ἴῃ 

στοδῦ αὐδηζιϊθ5. οὴ ἴπ6 Ὀδύ16- 

Πθ]α ποχύ ἀδυ. 

838 Αἰγύπτιοι: 85 Εσυρῦ νγὰβ δὖ {Π15 

{ἰπ86 ἴῃ τϑνο]ῦ, ὑπ 6850 την Ὀ6 

ἀββαιηθα ἴο Ὀ6 αἀοβοθηαβδηΐβ οἵ 

{6 Εργνυνρίϊϑηβ ψ ῃο ΟὝΤῚΒ 

{86 ατοαῦ δᾶ βοι16α ἴῃ Ῥοϑυβὶᾶ 
(Χϑιη., ὕψρορ. ΤΙ, 1, 45). 

84 πάντες. .. ἐπορεύοντο, αἰΐ οἔ 

ἐπι|686 το 76 πιαγομῖης παΐΐοη, θῃ 

παΐίον, (ἃ Ῥουβίϑη οτιβίουη), θαο]ι 

παΐϊοπ ἵπ α βοϊϊα βηλίαγο. ἕκαστον 

τὸ ἔθνος 15 ἴῃ ΔΡΡΟΒΙ ΟΠ τυ ἢ οὗτοι. 

86 ἅρματα: τοίαΐη ὑΠ6 τρεῖς ογᾶθσ, 

8Πη6 οΟὔβοτνο ὑμαὺ ἅρματα 85 ΠΟ 

ΡΟ 16, τν 8116 τὰ δὴ δρεπανηφόρα 15 

ΡΌΓΡΟΒΟΙν ροβίροηθα. ΕῸγ {86 

Ραγίϊο. καλούμενα, οὔ. ο. 2. 19. 

διαλείποντα. .. ἀλλήλων, αὐ ὁσογ- 

ΠΟΙΙΏ8] ἀβυπίθ- 

βἰαἀογαθδῖία ἱπίογυαϊβ Κγ᾽οπν Οὐ 

αποΐμον. ὅθ πὸ ποῖθ οἡ δια- 

στάντες, Ο. ὅ. 11. 

87 εἶχον: ἴοτ [Π6 Ρ]., οἡ «. 1. 95, δηα 

{86 ποΐίθ. 1 [86 ἀθβοσιρίϊομ 

Β6ΓΘ ρίνθηῃ οὕ. Χϑη. Οὑτγορ. ΥἹ, 

1 9θια ἘΠ 9}: 

εἰς πλάγιον ἀποτεταμένα, οα οπαῖηςρ 

οιέ βἰαπέιυϊβο. 

838 ὡς διακόπτειν : ὡς ΤΟΥ ὥστε; Οἤ. 

ο. ὃ. θ4, )ηα {Π6 ποίθ. 

89 ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν: ἴΟΥ ὅτῳ ἂν 

ἐντυγχάνωσι, αἴϊοΓ {86 ἱ᾿πρ]16α 

πα 1τ. αἰβο. 566 [Π6 ποῖθ οῃῇ 6. 8. 
19. 

ἣ δὲ γνώμη... διακόψοντα, ἔΐπεα 

»ιῦροσδθ τῦὰ8 ἐμπαΐ ἱπὸμ ποιὰ 

ανῖυσο ἐπγοισὶν ἐπα γα .}.8 ΟΥ̓ 6 

αγοοῖμα απὰ ομὲ ἕπεηι αἰοιυῦη. 

ΤῊΘ ρᾶτίϊοβ., ἐλῶντα δ ηα διακό- 

ψοντα, ἃτΘ ἴῃ {86 8ςο. 805., ἃ 

σοοηδίγποίοη ἀπ αβαδὶ, βανο ἢ 

᾿Π ΡΘΓΒ. ν 5. 

40 ὃ μέντοι. .. εἶπεν; οἵ. ο. 17. 20. 

ΤῊΘ δηϊθοραρηΐ 18 τοῦτο, ὈδΙον. 

41 τοῖς Ἕλλησι: αἴ. ἢ παρεκε- 

λεύετο, ἴῃ ΟὈ]. οὗ καλέσας Ὀθὶηρ 

ὈΠΟΧΡΙΘσθοα, ΤΙΒῚΒ ΓΟ ]ΑΓ ῚΠ 

ατθοκ. 
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ἜΘΟΣ  ἤρι ΓΙ 9 
ὁ.Ὁ.--τ 

ἐπρΌΣ ἀως ἐψεύσθη τοῦτο: οὐ γὰρ κραυγῇ ἀλλὰ σιγῇ 

ὡς ἁνυστὸν καὶ ἡσυχῇ ἐν ἴσῳ καὶ βραδέως προσῇσαν. 

Καὶ ἐν τούτῳ Κῦρος παρελαύνων αὐτὸς σὺν ΤΠ ίγρητι τῷ 

ἑρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισὶν ἢ τέτταρσι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν 45 
Ἂ Ἢ) Ἀ Ἂ ᾺΣ το 7 .“ ᾽ -“ ᾿) 

τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς - 
Μ ΕΝ ΤΟΤΕ] , “ , “ [2 “ γ΄ ς “ Ν 

εἴη: κἂν τοῦτ᾽, ἔφη, νικῶμεν, πάνθ᾽ ἡμῖν πεποίηται. ὁρῶν δὲ 

ὁ Κλέαρχος τὸ μέσον στῖφος καὶ ἀκούων Κύρου ἔξω ὄντα τοῦ 

εὐωνύμου βασιλέα. τοσοῦτον γὰρ πλήθει περιῆν βασιλεὺς ὥστε 
’ὔ ““ ε ἮΨΜ “ ς εἱ ’ ᾿, “' :) 9 ὁ“ 

μέσον τῶν ἑαυτοῦ ἔχων τοῦ Κύρου εὐωνύμου ἔξω ἣν-- ἀλλ᾽ ὅμως 
Ὁ ’, ᾽ »Μ » , 3, Ἁ ἴον “ Ἁ Ν 

ὁ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιὸν 

κέρας, φοβούμενος μὴ κυκχωθείη ἑκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρῳ ἀπε- 

κρίνατο ὅτι αὐτῷ μέλει ὅπως καλῶς ἔχοι. 

42 τοῦτο, 1η) ἐ]ι15. ἃςο. οἵ ΒρΘοϊἤσδ- τ [ἢ ἃ αἰβεϊηοῦ ρΆ 1 ἢ ν᾿ Π688; 

{Ἰο0η. 566 ἃ. 1264; Η. 848; Β. 531. ἡμῖν 

οὐ γὰρ κραυγῇ: αεὖ. οὗὁἨ ἸΤη8ΠΠΘΓΥ. 15 ἀδ΄. οὗ {πΠ6 ἀρϑηὺ (ἃ. 1186; Η. 

ΟΥὐγιιβ᾽ οχρθοίδίίοη τγχ85, μονυ- 100; Β. 380). 

ΘΥΘΙ, ἃ ΓΘΆΒΟΠΘΌΪΘ ΟΠ6 8η6α ἰδ ὁρῶν, αἰέμοισ πὸ δαιῦ; 50 ἀκούων, 

ΘΟΥΤΟ ογδίθα Ὁ. ψπδὺ 6 816 6 ]ον. 

{01 οὗ {ῃ6 δᾶάνϑῃςθ οἵ {π6 Ῥοῖ- 

Βίδηβ δ Ρ]δίαδθι (Ηϑτοῦ. ΓΧ, 59) 

48 τὸ μέσον στῖφος, ἐπ 5οἰταί δθοαῃ 

αὖ ἐπὸ οοη έν (1. ὁ. {π 6 6,000, τηθη- 

86 ρα] αὖ [5515 δ η6 αὖ Αὐθοϑ]δ. {:οη66, ο. 7. δῦ. 

ῬΙαΐδτΟἢ (Α4γέοα". 1) αἰθδὸ βρθᾶῖβ Κύρου: εΥ. Τισσαφέρνους, ο. 3. 30, πα 

οὗ {ῃ60 ατθϑὶς βυσρτὶβθ αὖ {86 [ῃ68 ποίθ. 

ΟΥ̓ ΙΘΥῚΥ δάναπορ οὖ {Π6 Ῥουβίαηβ. ὄντα: ΟΓ ο. 2. 1206, ἀπα {Π6 ποίϑθ. 

σιγῇ ὡς ἁνυστόν, (5 πιο, (5 

Ῥοϑϑδίδιθ. ἁνυστόν 15. ἃ μορίϊοδὶ] 

«ααϊνδιθηῦ οὗ δυνατόν. 

48 ἐν ἴσῳ, ἐγ ουόη, ἰΐπε; 
1. 65. 

44 αὐτός, ὃψ Πίηιδοι, 1. 6. τἰι- 

αἰξεπαοα. Τῃ ΒΟ ἢ οδεθβ αὐτός 

49 πλήθει: πὶ {86 6856, 566 (. 1182, 

ἘΠ 780; 19- 5990. 

50 τοῦ: νι εὐωνύμου, πού ψΊ 

Κύρου. ΤῊ Θ ΓΟΙΙΠΘΡ 15 ρονθυ "θα 

Ὀν ἔξω; {Π9 Ἰαζοι 15 ῬΡοββθββῖνθ. 

ἀλλ᾽ ὅμως, “65ρ1{6 αἷϊ {}ι18, ΥΘΘ Πρ’ 

{16 ΘΟ ΟΘββῖνθ ΡΥ 1605. Δ ΡΟνΘ. 

(7. ὁμαλῶς, 

ῬΥΘΟΙΟΔ]]Υ Ξξξ μόνος. 

45 ἐβόα, Κορέ ογψίηρ οι ἰο. ΤῈΘ 

γ. 15 σοῃβύγιθα 85 ἃ νὉ. οὗ σοϊὴ 

τη 8 Π6]ηρΡ. 

46 ὅτι... εἴη : ἃ σϑ88] Βα ηΐθηοθ, 

ΙΓ {Πθ οοπδβίγποίοη οὗ ἱπαῖτγ. 

αἴ56.; α΄. α. ὅ. 90, δα {86 ποέϑ. 

ΓΠῊΘ ΤΠΟΓΘ νυἱνα ἴογπ οἵ αϊτγθοῖ 

ΒΓ ΘΘΟἢ 15 8ὖ Οη06 τϑβατηθα. 

47 πεποίηται: μοιῖΐ, ἴογ ἔα. ρῥοτῇ,, 

51 οὐκ ἤθελεν, τοοτἰα γιοί. Α ατοοκ 
ΘΟΙΠΙΏ8 Π6άΘΙ Κορ ΠΙ5 τὶρηῦ ἤδηκ 

((Πῃ6. 58 161616 85 5146) ρτοίθοΐθα, 

1 ῬΟΒΒΙΌ]θ. ϑραγίδῃη φθηθΓ8]5 

ΘΟ οἴζθη. ονθυοδηίοι 5. 

58 ὅτι αὐτῷ μέλει, ἐπαΐ π6 τὐὰϑ8 ἐα]ο- 

ἴηι ὁαγ7 6. ΟἿΓΪ Ἰα]οτὴ ψΟυ]α ΤΠΟΥΘ 

ΠδίαΓΔΙΥ ἢᾶνθ, πὸ τὐοιϊα 866; 

Ῥαΐύ {πΠ6 ατϑθοκ 15 ρυθβ., ποῦ ἔαΐ. 

ὅπως καλῶς ἔχοι, ἐπαέ αἱϊ 5«Ποιια δ 

50 

τ ᾧ 



σι σι 

60 

δ0 αἀπεαθειϑὶβ 

" Ἀ ΕῚ ΄ - Ὁ Ἁ ἈΝ ᾿: ͵ 

Καὶ ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ τὸ μὲν βαρβαρικὸν στρατευμα 14 
΄ “ ἣΡ Ν ἌΓΕ 6 Ἁ » » φ ᾽ Ὁ ’ 

ὁμαλῶς προῇει. τὸ δὲ ᾿Ελληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνε- . 
ΜᾺ 

- Ἷ 

τάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ 
-“ -“" ΄ ΄-“" ΄ 

πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο ἑκατέρωσε ἀπο- 

βλέπων εἴς τε τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. ἰδὼν δὲ αὐτὸν 

ἀπὸ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, πελάσας ὡς συναν- 
“ » ΕΣ ’, 

τῆσαι ἤρετο εἰ τι παραγγέλλοι. 
ἃ 3 5 , μι κα Ν 

0 ὃ εἐπιστῆσας εἶπε και 

λέγειν ἐκέλευε πᾶσιν ὅτι καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ καὶ τὰ σφάγια καλα. 

ταῦτα δὲ λέγων θορύβου ἤκουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ 
ΒΕ "4 ᾿ , » ἃ Ἁ ἊΨ Ὁ ψ' ’ 

ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη. ὃ δὲ εἶπεν ὅτι σύνθημα παρέρχεται 
ἐν φω 

το]. ἘῊῸΓ {Π6 ορΐ. ἰπ {Π6 ΟΡ]. 

ΟΙδιι56, 566 {Π6 ποίθ οἡ ὡς εἴησαν, 

6:1. 9]... Ῥ͵]υ ΘΙ (Ἄγύθα» 8), 

δἴζου γσϑυηϑυκίηρ {πὶ ΟἸΘΘΓΟ ἢ ΠΕ, 

1 Ἰπο]]ηθα ἴο ὈΘ 85 οδυϊζίοιβ ἃΒ 

815, ουρῃξ ἴο Πᾶν τϑιηϑὶπηθα δἵ 
ΒοΟΙΉΘ, 8648, ὃ δὲ (1. ὁ. Κλέαρχος) 

αὐτῷ μέλειν εἰπὼν ὅπως ἕξει κάλλιστα, 

τὸ πᾶν διέφθειρεν. Τῃ {5 νἱθνν 

ΤΟ ΘΓ ΒΟΠΟΪΔῚΒ Πᾶν 6 ΡἜΠΘΙΔΙΪΥ 

ΘΟΠΟυΤΥΘα. 

54 τὸ μὲν βαρβαρικὸν στράτευμα: 1. ὁ. 

{86 ΚΙηΡ᾽ 5 ΔΓΏΏν. 

55 ὁμαλῶς: ο΄. ἐν ἔσῳ, ἃ Όονο, 1]. 43. 

συνετάττετο, τ5 οοηιρίοίϊηςρ ἐὲ8 

7ογηιαΐξίοπ. 

56 τῶν ἔτι προσιόντων: [Π 6 Δ͵ΙΤΩΥ 

τη ΤΟ ΠΘα ἴῃ ΘΟ] ΠΏ, Βοὸ ὑπαῦὺ {ῃ6 

11Π6 ψγὰ5 ἰοῃρ,. 

οὐ πάνυ πρός, αὐ 5οηϊ6 Πἰ{{16 αἰ15- 

ἑατιοο 7ΥΟΏι. 

57 κατεθεᾶτο: αὐΐθηΐςν ΟὈβουυ ύϊοη 

ἔγοτῃ ἃ ροϊῃΐ οὗ ουϊ]οοῖς (κατα-). 

59 Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος: [Π6 ἢγδί 

τηθηΐοη οὗ Χρη. ἴῃ {πΠ6 ἄπαδα- 

515. ΕὌΓΙ ΠὶβΒ Ροβίτοη ἴῃ {Π6 

ΔΥΤΩΥ, 566 11,1, ξ8 4 Π΄., ἀηα {86 
Τηἰτοᾶ., 84. Νοῖίθ {π6 τηοᾶοβί 

οἴη ϊββίοη οὗ {η6 ατί. σι ᾿Αθη- 

ναῖος. 

πελάσας ὡς συναντῆσαι, οοΟηϊη 0 10 

ἔο πιοοέ μΐηι. πελάσας 18 ΟΠ6 οἵ 

Χοη.5 ροθύϊο ψογσαβ. ὡς βίδῃηαβ 

ΠΘΙΘ ἔου ὥστε, 85 ἃὈονο, ]. 38. 

60 εἴ τι παραγγέλλοι, τὐποΐπεον Πα 

παᾶ αἀπῷ! ςοπιηιαταῖ5 ἐο σίτο. 

ἐπιστήσας, γοϊπίηο ἴη, (Ἰιἷβ8 ΠΟΥ 86). 

61 τὰ ἱερά: οΟἸΘΩΒ (δοσογαϊηρ ἴο 

[Π6 οἱὰ ἱἰηΐθυργθίαί 9 η) ἀσαννῃ 

ἔγοιϊη {ῃ 6 ΔΡΡθᾶγϑῃοθ οὗ {86 ν᾽] 

ΟΥ̓ΡΆΠΒ, ὙΥ Π116 σφάγια ΘΙΘ ΟἸΠΘῊΒ 

αἀγαννη ἔγοπι Π6 τηονθιηθηΐβ οὗ 

{86 ν]Ἱοίηβ. Τῦ 15 πον Βο]α ἰμαΐ 
ἱεεά νὰἃ8Β [Πῃ6 ΘΠΘΓΆΙ θυ ἴῸΓ 

ΒΔΟΙΙΠΟΘ 8δηα {πΠ8ΐ σφάγια ἀδποίρα 

ΒΡΘΟΪΔ] ΟΥ Ῥσορ {ἰδίογν βου ῆσοβ. 

ΤὴῺ6 ατθοὸκ οὔεοιοθα βϑουὶῆσθ 

Ὀοΐοσθ 841} ἱπηρογίϑδηξ ὑπᾶρε- 

ἰαἰκίηρβ; 1 1η6 οἴγθῃβ αὐ {9 

βνδῦ γογθ ὉΠἔδνογα Ὁ]6, μ6 Ρϑυ- 

βἰβίβα ἴῃ ΒΪβ βδουϊῆσθ; βθθ 11, 9, 

8.3, ἃπα {ῆθ ποίθ. ΟΌΒθσγο ΠΘΙΘ 

{86 οι ρῃϑίϊο τορϑίϊίοη οὗ καλά. 

62 ταῦτα... λέγων, τολῖϊο βαμίης 

ἐμιῖβ; ποθ {86 θπβθ. 

θορύβου... ἰόντος : ἔογ 6 Ο8856, 

800 α. 1102; Η. 142; Β. 856. ΤῊΘ 
Ραγίϊο. 15. ποῦ ἴῃ ἱπαὶγ. ἀἶβο. (α. 

1582; 1588; Η. 968; Β. 6601 ποῖΐθ 
1, 6η4). 

68 τίς... εἴη : αἷτ, ᾿πύοθγσορ., ἰῃ 8 

᾿πα τ, 468, «ΤΠ πδὖ ὈΘΙΟΥ τγ δ γΘ 

δντις τῶ δι νυ.» Ἢ 



17 

 ...λ.- 

18 ἀντίοι ἰέναι τοῖς πολεμίοις. 

Ἕ 
ρ΄ ΒρόΚῚ, παρ. ΡΠ] δῚ 

Ωω ὡς 

δεύτερον ἤδη. καὶ ὃς ἐθαύμασε τίς παραγγέλλει καὶ ἤρετο 
“ Μ Ἁ ψ' 

ὅ,τι εἴη τὸ σύνθημα. 
ἃ 

ἃ ὦ. ὙΣ ΄ ᾿ Ν Ν ΄ 
ο ὃ απεκρινατο Ζεὺς σωτΉρ Και νικῆ. 

ὃ δὲ Κῦρος ἀκούσας ᾿Αλλὰ δέχομαί τε, ἔφη, καὶ τοῦτο ἔστω. 
“ ᾿ ᾽ ἣν :) Ἁ ΄ “ , » , 

ταῦτα δ᾽ εἰπὼν εἰς τὴν αὑτοῦ χώραν ἀπήλαυνε. 

᾿ς Καὶ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὼ φάλαγγε 

θ5 

ἀπ᾿ ἀλλήλων ἡνίκα ἐπαιάνιζόν τε οἱ “Ἕλληνες καὶ ἤρχοντο... 
ε Χ ΄ Ὶ ΄ , ἐπ 
ως δὲ πορευομένων ἐξεκύμαινέ τι ς 

τῆς φάλαγγος, τὸ ὑπολειπόμενον ἤρξατο δρόμῳ θεῖν: καὶ ἅμα ... 

τ ἐφθέγξαντο πάντες οἷον τῷ ᾿Ενυαλίῳ ἐλελίζουσι, καὶ πάντες δὲ 

δι 
ἔθεον. 

ὅ,τι εἴη. Βούἢ ἤουτὴΒ 816 ΘΟΙΏΤΊΟΠ. 

Νοῖθ, 8]θο, {ῃ6 ἔσθϑθ 86 οὗ {Π6 

1ηαϊῖο., ᾿ηδύθϑα οὗ {86 ορί., ἴῃ {815 

ΒΘΟΊΤΊΟΗ. 
θ4 δεύτερον: {πΠ6 ψίομνγοσα τγὰβ 

Ῥᾶββθα ἄοόψῃ {Π6 11π6 8π6 θ80}ς 

581}. 

ἤδη : Ὀτοπρηῦ ᾿ἰπἴο ῬΓΟΤΪΠΘΠΟΘ ὈΓ 

105 ῬΡοβτροπῃθιηθηΐ. 

καὶ ὅς, απαὶ πὲ (ΟὙγ1:5). ΤῊΘ τε]. 

τὶ ἢ αθηηοηδίγαϊινθ ἕοσοθ ἰ5 

ἔουηα ΟΠ Η͂ν ἴῃ {Π15 ΡΏτϑβο (ἃ. 

1095..9. Ησ  δθε; Β.. 1448). 

ἐθαύμασε : ἢ6 ΠΙΙη561 Βῃ οι] Πᾶνθ 

ὈΘΘη {Π6 οὁΠ6 ἴο ρὶνϑ 1{. 

66 ἀλλὰ δέχομαι, τιεἰϊ, 1 ἀαοοορὲ τί. 
τοῦτο ἔστω, 80 δε 1{. "ΓΒ ΡΓΟΌΘΌΪΙΥ 

ΤΏΘΘΏΒ ΠΟ ΤΠΟΤ6 8 δὲ ἐθιὴ8 ἐ]ι6 

«ὑαἰοπιτογαι; τοῦ 8ἃ5 βοῖὴθ ἢδᾶνθ 

ΔΒΒΌΙΗΘΩα, πα υἹοίογν δ6 Οἱι78. 

67 χώραν : ο΄. ο. ὃ. 101. Βοτε νἃβ 

Ογταθβ᾽ ροβιοη ὃ 

68 τὼ φάλαγγε: ἴοτ {Π6 ἴοΟΥΠῚ τώ, ἃ5 

8 ἴϑσω.. 566 ἃ. 388: Η. 3128; Β.144. 

69 ἐπαιάνιζον : 566 {πὸ Τηίτοα., 8.30. 

ἤρχοντο : ὕπθβθ διιρτηθηΐθα ἔουτη5 

816 δΙναυβ, ἴῃ Αὐὐο Ῥσοβθ, ἴο 

6 τϑξἕρυτρα ἴο ἄρχομαι, ἩΘνΟΥ ἴο 
ἔρχομαι. 

ἼὋ ἀντίοι : 566 {ῃ6 ποΐίθ οἡ προτέρα, 

8, 2. 149. 

λέγουσι δέ τινες ὡς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρὸς τὰ δόρατα 

πορενομένων : 86. αὐτῶν; οΓ. προϊόντων, 

ο. 2, 99, 8ηα {Π6 ποίο. 

ἐξεκύμαινε. .. φάλαγγος, α ραγΐ οὕ 

ἐπα ρμπαϊαηα; διΠοιυοα οὐ. ΤῊΘ 

Τηθίδρ ΠΟΥ 15 βρυϑρῃΐϊο, θα νγ88 
παΐαταὶ ἴο {Π6 ατθοκ; οὔ. ὥσπερ 

θάλαττα, ο. ὅ. 4, 8πα {Π9 ποΐθ. 

71 τὸ ὑπολειπόμενον : {π6 πραΐ. 15 41] 

{Π6 τῆοῦτθ πδίυγαὶ, θθοδ56 οὗ [Π6 

ῬΙΘοραϊηρ τι. [ἢ σΘηΘΓ͵Δ8], Πον- 

ΘΥ͂ΘΓ, ΒΌΘΙ ΡΏΤΑΒΘΒ 816 ΘΟΙΏΤΏΟΠ; 

5660 {πΠ6 ποίθ οἢ τὸ βαρβαρικόν, 

ΟΥ̓: τ»: 

δρόμῳ θεῖν, ἐο ὁπαγρεα αὐ αἀοιθία 

ατῖοκ. ΤῈΘ π8θ οὗ θεῖν 15 δ] πιοβύ 

Πτηϊΐθα ἴο {Π15 ῬΏταβθ ἴῃ τηοβί 

ῬΙΟΒΘ ψεϊΐοσβ. 1} Χρη. 10 Π8Β ἃ 

να Γ τϑηρθ (1η ΓΥ,, 8, 8 28 {ΠΏ 616 

15 ΠΟ τη τ Ὺ σοηποίϑεϊοη). ΤῊΘ 

το κβ τορ]ΪΔΥΙΥ ΟΠδτροα {6 

ΘΠΘΙΏΥ ΟἹ {6 ΤΠ: 566 Ηρτοσο- 

[ὰ5᾽ δοοουπηῦ οὗ Ματγδίμοη (ΥἹ, 

112). 
2 οἷον, βτι6ἢ), αὶ 5ποιι α5, ἸΏ ΠΟΥ ΟὈ]. 

᾿Ἔἶνναλίῳ : 8η δρίποὺ οὗ Ατϑβ, [6 

ἀοβύγουο; οὔ Ν, 2,8 14. 

ἐλελίζουσι: (ῃ09 νὉ. ἰ5 ἴογιηραᾶ 

αἰσθοῦγ ἔτοιη π6 οὐὺ ἐλελεῦ 

(μ αν). ΤῊ ἰβ {ῃ6 σϑβθ τη 

ΤΊ8ῊΥ ψὈ5. ἴῃ - ζω. 

3 λέγουσι δέ τινες : ΡΓΟΌΒΘΟΙΥ 8η- 



78 

80 

82 Απαθαϑῖ5 

ἐδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις. πρὶν δὲ τόξευμα 

ἐξικνεῖσθαι ἐκκλίνουσιν οἱ βάρβαροι καὶ φεύγουσι. καὶ ἐν-, 

ταῦθα δὴ ἐδίωκον μὲν κατὰ κράτος οἱ “ἕλληνες, ἐβόων δὲ 

ἀλλήλοις μὴ θεῖν δρόμῳ, ἀλλ᾽ ἐν τάξει ἕπεσθαι. τὰ δ᾽ 
[γ Ἄ᾿ ,) Ν Ἁ ᾿] ᾽ “Ὁ Ὁ“ “ ἊΝ Ἀ Ν ἅρματα ἐφέροντο τὰ μὲν δι’ αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ 

διὰ τῶν “Ελλήνων κενὰ ἡνιόχων. 
» , “ Ν ΄ “ [2 ᾽ ς , 

ταντο ἔστι δ᾽ ὅστις καὶ κατελήφθη ὥσπερ ἐν ἱπποδρόμῳ 

ἐκπλαγείς - καὶ οὐδὲν μέντοι οὐδὲ τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ᾽ 

ἄλλος δὲ τῶν Ἑλλήνων ἐν ταύτη τῇ μάχῃ ἔπαθεν οὐδεὶς 

- οὐδέν, πλὴν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοξευθῆναί τις ἐλέγετο. 

85 

Κῦρος δ᾽ ὁρῶν τοὺς “Ἑλληνας νικῶντας τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ 
διώκοντας, ἡδόμενος καὶ προσκυνούμενος ἤδη ὡς βασιλεὺς ὑπὸ 

οὔμποσῦ ἰηὐθυροϊαἰθα ποῖθ, ποῦ ὈΥ 

Χρη. Ομ {Πὶ8 νἱϑν τινες ἀθβὶρ- 

παΐθβ οὔμπου Ὠἰβίουϑηβ; οὔμϑυβ 

οοπβίαθυ ὑπαὺ Χρη. 18 αποίϊηρ 

Ββίαίθιηθηΐβ τηϑαθ ὈΣ οογίδϊη οἵ 

{Π6 ατϑοῖτβ {πευηβθὶνοβ αἴΐου ὕΠ6 

Ὀαύυ]16, ῖο ἢ ΒΘΘΠῚΒ ΨΘΥΥ ὉΠ- 

1|κο]ν. ὙΥ1Ὸ {Π6  ΒΟΪΘ ραββαᾶρθ 

67. 1, ὅ, 818. 
74 ἐδούπησαν 15 ἃ Ροοίϊο νοτα; ΧΘΗ. 

ἢ 85 αἰβθὸ {86 ποὰῃ δοῦπος, 11, 2, 

8.19. 
πρὶν δὲ... ἐξικνεῖσθαι, ἴγαο]ν, δ6- 

7ογο ἐπ ΟΥ̓ 66108 τῦο 7 τὐτέ]ιΐγ δοιυ- 

5᾽υΐ οΓ ἐποηι. ΒῸΓ {86 βυηΐαχ 
οὗ πρίν, Β606 {88 ποίθ οῃ 6. 2. 159. 

Ἴ0 κατὰ κράτος: ΟΥ, ἀνὰ κράτος, 

ἀΌονΘ, 1]. 4. 

ἐβόων : ο7. 1. ὃ 
ΤΊ θεῖν δρόμῳ: ΠοΙΘ {Π6 ΡΏΓαΒΘ ἴτη- 

ῬΙΪΘ5 Ὀσθδκίηρ' ΓΔ ΚΒ. 

τὰ δ᾽ ἅρματα . - - τὰ μὲν... τὰ δέ: 

Ῥαγενθ ἀρροβιθοη (ἃ. 914; Η. 

6024α: Β. 319). 
78 ἐφέροντο : {Π6 γΌ. οἵΐθη ἀθποῖθβ 

νοΐ, πποοηύγο!]8 Ὁ]6 πηούϊοι ; 

ΟΥΟΙ͂Ν, 2,5 3. ΤΏὮΘΡΙ. νὈ. (566 [ῃ9 
ποΐθ οἢ 6. 2. 38) 16. Ῥουβδρβ ἴο 

6 θχρ! δἱηθα ὃν {Π6 ἀββι αι ρίϊοη 

ὑμαύ Χρη. ὑΒ1ηΚβ οὗ {86 ομαγίούβ 

ΒΘΥΘΥΆΠΪν, ταίμου {Π8η οοἸ]]θοῦ- 

ἴνϑὶν. 

79 κενὰ ἡνιόχων : [Π86 σΘῃ. 85 ΜΊΗ 

ἔρημος, ο. 8. 80. 

ἐπεὶ προΐδοιεν: 5666 {π6 ποΐθ. οἢ 

ὁπότε βούλοιτο, ο. ὥ. 40. 

διίσταντο, οροηοα γαηῖ8. Νοῖθ 
{ῃ6 ΡῬγθρ., δῃᾶ οἷ. διαλείποντα, 

ἃ Όονο, 1. 36. 

80 ἔστι δ᾽ ὅστις, ἐΠ 676 τῦα 8 ΟἿ ἨϊαΉ, 

«πο. ΤΗΘ ατϑθὶς Θσρυθθβθβ {Π6 
ἰηαθῆπιίθ ἰάθα Ὁ. {Π6 το].; Επηρ. 

Ὀν {86 δηίθοθαθης. 1η {πΠ686 

ΡὮΓΑΒΘΒᾧΠΘ νὉ. 15 σΘΏΘΥ Δ] Ϊν ΡΓΘΒ- 

Θηΐ, θυύθὴ ἰῇ οαβθθὸ5Β ψΏΘΙΘ {πῃ 

Ραβῦ νοι] βθϑῖὰ τῆοσθ Ἰορὶοϑ]. 

ΟἹ. ἴθ ποῖΐϑ οῃ ἣν οὕς, ο. ὃ. 85. 

Χρηῃ. ρ]δίη]ν στϑῦθυβ ἴο ἃ βἰῃρ]θ 

᾿ηα ᾽ν] 18]; ο΄. τοῦτον, ὈΘ] ον. 
καί, αοὐτιαϊῃ. 

81 ἐκπλαγείς, Ξοαγ ρα οτἱῇ οὗ ̓ υῖ8 ιυϊέϑ. 

οὐδὲ. .. οὐδέ, πο οὐδη,. .. ἩΟΥ.. 

82 οὐδεὶς οὐδέν: ᾿Ἰη6]6, νΟΓΒ ἀβΒ τηΘ 

θρ΄. ἔογ τι ἢ ἃ ΠΘρ΄. ΒΘῃΐθ ΠΟΘ; 5660 

{Π6 ποῖϑθ οἡ οὐδενί, ο. ῶ. 152. 

84 τὸ καθ᾽ αὑτούς, ἔποξδε. ορροϑβῖξο 

ἐοηι. ἀθοῦ Β υ οο]]θοῖν πραΐ. 

85 ἡδόμενος. .. προσκυνούμενος : 

οἱ δ᾽ ἐπεὶ προΐδοιεν, διίσ- 

21 



22 ἔχοι τοῦ ἹΠερσικοῦ στρατεύματος. 

9 ὌΘΟΙ Το Θμρ. ΨΎΨΙΓ 

ΤΣ δΝ 

τῶν ἀμφ᾽ αὐτόν. οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη διώκειν, ἀλλὰ συνεσπειρα- 

μένην ἔχων τὴν τῶν σὺν ἑαυτῷ ἑξακοσίων ἱππέων τάξιν ἔπεμε- 
“ δ Ν "» ει 

λεῖτο ὅ,τι ποιήσει βασιλεύς. καὶ γὰρ ἤδει αὐτὸν ὅτι μέσον 
Ν , ὃ᾽ [ὦ “- 

καὶ πάντες οἱ τῶν βαρ- 

βάρων ἄρχοντες μέσον ἔχοντες τὸ αὑτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες 
Ὁ“ ᾿ ΡῚ » , 5 δ ον ς ᾽ Ἁ ᾽ “ τ ’ 

ουτῶ και εν ἀσφαλεστάτῳ εινᾶι. Ἣν ἢ ἢ ισχυς αὐτῶν εκατε- 

ἈΝ Μ »Ὁ ἐδ 4 ΄ ΕΝ , ᾽ “ ρωθεν, καὶ εἴ τι παραγγεῖλαι χρήζοιεν, ἡμίσει ἂν χρόνῳ αἰσθά- 

23 νεσθαι τὸ στράτευμα.. καὶ βασιλεὺς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς 

αὑτοῦ στρατιᾶς ὅμως ἔξω ἐγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. 
᾽ ΝΥ 9 ᾽ Ν » “ Ὺ “ ΡῚ “ » φ » ἈΝ “ ΕῚ “-“ 

ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς αὐτῷ ἐμάχετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ 

τ τεταγμένοις ἔμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. : 

-- ΝΞ 

ὡῇ, 5; Ν κ ΄ Ἀν δ Ἃν , ἣ 
24. ΟΝ Ἔνθα δὴ Κῦρος δείσας μὴ ὄπισθεν γενόμενος κατακόψη 

. πὸ ᾿Βλληνικὸν ἐλαύνει ἀντίος - καὶ ἐμβαλὼν σὺν τοῖς ἑξακοσίοις 
Ἴνν 

κᾷ τοὺ ὃ βασιλέως τεταγμένους καὶ εἰς φυγὴν ἔ ὶ νικᾷ τοὺς πρὸ βασιλέως αγμ ς καὶ εἰς φυγὴν ἔτρεψε τοὺς 
ς ΄, ΕΣ ε , Α, τἰῖς τὰ Δ : δὰ ν 
ἑξακισχιλίους. και απἰοκτειίιναι λέγεται αυτος Τῇ εαὐυτου χέείρι 

Ὀοίῃ οοηοθββδῖνθ ΕῸΓΣ {Πθ ᾿ἰδίίου 

ΨΡ., 6 Θ: 

86 οὐδ᾽ ὥς, ηοΐ οὐφϑη, ἐἢιτι5. ΓΘΘΌΤΗ] ἢ ρ' 

1Π6 ργθοθαϊηρ ραῦίϊοβ, ΕῸτγ {πὸ 

τι86 οὗ ὥς (αἸτνᾶυβ δοοθηΐίθα) ἴῃ 

[868 Β6ΠηΒ56 οὗ οὕτως, 5666 ἃ. 138, 5; 

Η.1920. Τὸ βρασνίνθθ ἢ ῬΓΟΒΘ ΟἿΪΥ 

ΑΡΙΘΥ 80 ἰηΐθηβῖνθ, καί οὐ οὐδέ 

(μηδέ). 
συνεσπειραμένην ἔχων, Κεορίηο ἴη 

Οἶο56 Ο76161.. 

87 ἐπεμελεῖτο, τὐαἰέο ἰο 5866, ἴο]- 

Ιονθα Ὀγ δὴ 1π6]γ. 4168. 

88 ἤδει αὐτὸν ὅτι, ἔπει ἐπαΐ Πα. 

ΕῸΣ δ Ῥγο θρϑίβ, 5660 ο. 1. 20, 

8η6 {Π6 ποίϑ. 

90 μέσον. .. αὑτῶν, Ποϊαϊης ἐ]6 

θη ἶγ}6 ΟΓ {Πιοῖγ' οτῦη, 7076. 
91 οὕτω : ΓΘΒΌΤΩΘΒ {Π6 ρΡϑτίϊο., πα 

15 186} Θχρ᾽δίπθα Ὀγ [Π68 ἴο]]ον- 

ἴηρ' οΘοηα!ῦ, οἸδιι56. 

ἢν ἡ: [Π6 σοπαϊδ. 15. σΘηΘΤΆ] ((. 
1395, 1; Η. 894; Β. 609). 

92 καὶ εἴ... χρηζοιεν, αἸ,΄, 5Πποτἃ 

ἐμαμ τοΐδἢν ἰοὸ οἷτθα απ} ΟΥ̓ἰογ5. 

Νοίθ {π6 οβδηρθ ἴο {π6 1468] 

ἔοτστη (1655 νὶνία ἐατΐ.). 

ἡμίσει... χρόνῳ: {Π6 αϑδύ. οὗ {Ἰπὴ6 

ΘΟΙΏΤΠΟΏΪΥ ΠΒ85 Π6 ΡΙΘΡ. 

ἂν... αἰσθάνεσθαι : αἸτοοΐ, ἂν... 

αἰσθάνοιτο: 566 ἴῃ6 ποΐθ Οἢ ἂν 

εἶναι. Ο, 3: 29. 

98 καὶ... δὴ τότε, απὰα 80 ἴτι {115 

6686. δή οἴΐθη ᾿ἰηϊγοάύποεβ (ῃ6 

Ῥδυίοα δ Ἰηβΐϑποθ οὗ 8 σῬΠΘΙ ἃ] 

τεαύπι. Ὁ α- 9:65: 

95 αὐτοῦ: ψΊς ἔμπροσθεν. 

96 ὡς εἰς κύκλωσιν, α8 1} ἰο 51ι- 

γοιηαὶ (186 ϑηθιίνγ). ΕῸΣ {Π]18 

τηονθιηθηΐ, 566 {Π6 Ββθοοῃα ροβὶ- 

[ἴοη Οοἡ {Π6 Ρ]8η. 

98 τοῖς ἑξακοσίοις : 566 1. 20. 

99 τοὺς ἑξακισχιλίους : 566 6. 7. δῦ ἢ. 

ΤῊ ψογβ 816 Ροβίροπθα ἴο βιη- 

ΡΠ ΒΙΖθ {Π6 οοηὐταβί---Θῖχ Ππη- 

ατϑα τηθη τουῦίθα βἰχ {πουβδπα. 

100 αὐτὸς. . . χειρί, μήηιυδοι ἢ τοτέ]ι 

᾿υῖδ οὐὔπ, παπα. αὐτός 15 τραάπη- 

ααπύ Ραΐ ἕοτοῖ}]6 (ἃ. θ0ῦ1; Η. 088; 

Β. 413). 

90." 

100 



84 ἀπαθεῖς ᾿ 

᾿Αρταγέρσην τὸν ἄρχοντα αὐτῶν. ὡς δ᾽ ἡ τροπὴ ἐγένετο, 25 

διασπείρονται καὶ οἱ Ἰζύρου ἑξακόσιοι εἰς τὸ διώκειν ὁ ὁρμήσαντες, 

πλὴν πάνυ ὀλίγοι ἀμφ᾽ αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οἱ ὁμο- 

τράπεζοι καλούμενοι. σὺν τούτοις. δὲ ὧν καθορᾷ βασιλέα καὶ 326 

105 τὸ ἀμφ᾽ ἐκεῖνον στῖφος" καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ᾽ εἰπών, 

Τὸν ἀγοθα ὁρῶ, ἵετο ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ παίει" Κατὰ τὸ ἀν καὶ 

Δ 7 διὰ τοῦ 6... ὥς φησι Κτησίας ὁ ἐῶ ἃ καὶ 

ἰᾶσθαι αὐτὸς τὸ προ φησι. 

Παίοντα δ᾽ αὐτὸν ἀκοντίζει τις παλτῷ ὑπὸ τὸν ὀφθαλμὸν 27 

110 βιαίως - καὶ ἐνταῦθα μαχόμενοι καὶ βασιλεὺς καὶ Κῦρος καὶ οἱ 

ἀμφ᾽ αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα 

ἀπέθνῃσκον ἹΚτησίας λέγει" Κῦρος δὲ παρ᾽ ἐκείνῳ γὰρ ἣν' 

107 Κτησίας : 566 {Π9 [πίτοα,, 8 30, 

ΗΘ νὰβ ἴοι. γϑδιβ ἴπθ Ῥογυβίδῃ 

οουσῦ ΡΒ γβίοῖδη. Χρθῃ. τηθη- 

τἰοη5 τ ΟἿΪΥ ΠΘΙΘ 8ἃη6 ὈΘΙονν, 

101 ᾿Αρταγέρσην : 5606 Ρ]αὔδτο!, 
Αγίοα;. 9, ἴοΥ 8ῃ δοσοοιυηΐ οὗ {Π6 

σοιη δῦ Ρούνψθθη {ΠπῸ ἴνο. 

102 εἰς τὸ διώκειν, ἐγ) ριιγϑι τέ. 

1083 πλήν: {ῃ6 σοΠ]απο., ποῦ {Π6 ]. 112. 

ῬΓΘΡ.; 566 ὕΠ6 μοΐθ οἡ ο. 2. 140. καὶ ἰᾶσθαι... φησι, απαὶ ἀδοίαν 68 

οἱ ὁμοτράπεζοι καλούμενοι, 718 ἑα ὁ ἐπαξ πὸ ᾿υϊηιδοῖ ῇ Πποαϊοα ἐδ 

ὀοπραγίοτβ, 80 οαἰϊοα. "ΗΒ τ“ὑοπα. Τῦ 16 ποῦ ὨΘΟΘΕΒΘΓΥ ἴο 

νγἃ5 8ἃ {1010 οὗ ΠΟΠΟΙ διποηρ ὕΠ 6 ἀββαιηθ ἰῃδὺ [{ῃ6 τῸ]. ὅς ἢδΒ 

Ῥουβίϑηβ ἴοὺ ὑπ Κιηρ᾿Β τηοβῦ ἔ4]16η οαὖ ἴοι ἑἐατρός. ἰᾶσθαι, τῇ 

ἰταβύθα δηα τποϑὺ αἀθνοίθα ἴο]- τἱρηύ, ἴθ. {πὸ ἱπρῇ. ᾿πῆη. (ἄ. 

ἸονθυβΒ. ΤΉΘΥ ΜΘΙΘ δ] ονθα ἴο 285, 1. ΗΠ ϑῦϑας ΕΒ. 611: ὙΠ 

αἴηθ ἴῃ ἴΠ 6 βδιθ τοοῖ γι {Π6 119). ϑοτηθ γὑϑϑᾷ, οὴ οοη͵θοΐαγο, 

Κίηρ, ΟΥ ἴῃ ΟΠ6 ᾿πητηρα δέον δα- ἰάσασθαι. 
Ἰοϊηϊηρ. Νὸ οὔθ τηϊρῃΐ βδἱΐύ εὖ 109 τις: Μι[ῃγϑαδίθβ, ἴῃ Οἰθβὶαθ᾽ 

{Π6 Κπρ᾿Β ουσσῇ 8016. Τὴ 1,9, 31 δοοοπηί. 

{μιν ἃΓΘ οδ]]) ρα συντράπεζοι. 110 μαχόμενοι: γα 5] αἴθ ἃΒ ᾿ἢ ρθη. 

104 καθορᾷ, μα σατο] εἰσμ οἵ 
(ΡΓΟΡΘΕΪΥ πδοα οἵ οὔθ Ἰοοϊκίηρ 

ον [κατα-} ἴτομη ἃ ρΡοϊηΐ οἵ 

γϑηΐαρ6). 

1056 στῖφος: σοι ὈΓΠ6865. {πὸ ἰπρ᾿ Ὲ 
ὁμοτράπεζοι, Ἰον 4}1ν τ] ]γ ]ηρ᾽ ὅο ὨΪΒ5 

αἀοέρηβο, ΑΙ Πποῦρἢ {Π6 τηϑῖη θοῦ ν 

οὗ {π6 θ(000 μαὰ ἤρα. 

οὐκ ἠνέσχετο, ἰοβὲ οοπίγοὶ ΟΥἹ πΐηι- 

8617. Ἐοτν {πὸ ἀοι]θ δυρτηθηΐ, 

866 6. 544; Η. 8618; Β. 115 ποίθ. 112 ἀπέθνῃσκον. 

405. ΤῈ βύγυαοίατο οὗ {Π6 βθῃ- 

ἴθποθ βῃ 5, 580 παῖ, ᾿ηβίθδα οὗ 

{86 Θχρθοίθα νΌ., νγγϑ πᾶν {86 ἰη- 

αἴτ. 4168.) ὁπόσοι ἀπέθνῃσκον. 1)]1ο- 

ἄοταβ, ῬουμαΡρ5 ατανίηρ ἔΓΟΙῚΣ 

ΕΡΒοῦαβ, ἃ δἰβίουίιδη οὐ {πὸ 
οατί οοαύασν Β.Ο., βΒίαίθβ {μὰΐ 

ονοῦ 10.000 611 οὐ {π9 βἰαθ οἵ 

Αὐύαχουχθβ, πα 8.000 οἵ Οντιθ᾽ 

ὈΑΙθΔυ 8 ΤΓΟΟΡΒ. 

οὖς ἀπέθανε: [Π6 



» πὶ » “ 

28 ΕΥ̓͂ αὑτω. 
δ Ω 

ῬοοΙς τ Θῆρ. ΓΧ δῷ 

δ᾽ , » ’ Χ ᾿ Χ ον » “ ΑΥ ᾽ Ἁ " 

αὐυτος τε ἀπέθανε κα ΟΚΤΩ οὐ ἄριστοι τῶν περι αὑτὸν εκέειντο 

ἈΝ -“ ᾿Ν “-“ -“ 

99 ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. 

᾿Αρταπάτης δ᾽ ὁ πιστότατος αὐτῷ τῶν σκηπτούχων᾽ 

ον θεράπων λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἶδε Κῦρον, καταπηδήσας 
«Ὁ ΄ 

καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα 

“κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρῳ, οἱ δ᾽ ἑαυτὸν ἐπισφά- 

ξασθαι σπασάμενον. τὸν ἀκινάκην" 
᾿ κ᾿ Ν 

εἶχε γὰρ χρυσουν' και 

εὐ στρεπτὸν δ᾽ ἐφόρει καὶ ψέλια καὶ τἄλλα ὥσπερ οἱ ἄριστοι 

Περσῶν: ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι᾽ εὔνοιάν τε καὶ πισ- 

τότητα. 

Ἰοῖςς Κῦρος μὲν οὖν πος χες το ἀνὴρ ὼὧν Περσῶν τῶν 

μετὰ Κῦρον τὸν ἀβθῖον γενομένων βασιλικώτατος τε καὶ ἄρχειν 

᾿ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων 

πη Ρ σῇ, οὗ {Ππ τα] ἰ{π|6, 1Π6 80 Γ. 

οὗ {86 ᾿πα!ϊνια 8]. 

118 ἔκειντο: κεῖμαι 15 ἃ ρΡᾶββίνθ οὗ 

τὐθγ78 ἰαταὶ ἰοιὸὺ. 

114 ᾿Αρταπάτης: Ε66 ο. 6. 61. 
116 περιπεσεῖν, ἐο πατο ἤιις Πΐηι- 

861} αδοιιέ ζιϊηι. 

αὐτῷ : {Π6 αδί. 15 ἀπ [ο {Π8 οοιη- 

μου πΕ ν . {(ἰ Ἰ79: ἯΙ τῆϑ; Β. 

994); ο΄. Κύρῳ, Ῥο]ονν. 

117 ἑαυτὸν ἐπισφάξασθαι: [Π6 τε- 
Ποχῖνθ 15 τραππθδαηῦ ἢ {πῃ 

τα. νΌ., θὰαΐ βοῦνθβ ἰο δ ρ Π8- 

51Ζ0 {86 τϑῆρχινθ ἰᾶθδ (7. αὐτὸς 

. ἑαυτοῦ χειρί, 1. 100). ΑΒ ἃ 

ΤᾺ]6, [ῃ6 5Βἰτηρ]θ τη]. 15. 566 

οὗ ϑούϊοηβ {π8ὺ διΘ ΠΟΙΊΠἃΪ ΟΥ 

πϑύαγδὶ, {Π6 δού. σι {μΠ6 το- 

ἤδχῖνθ οἵ δοίϊοηβ ἰῃδὺ 8.0 8Ὁ- 

ΠΟΙΙΉ8]. 

119 ἐφόρει, 1076. φορῶ ἰ5 {86 ἔτο- 

ααρηΐδίϊνα οὗ φέρω. 

ὥσπερ. .. Περσῶν: ἴον {Π6 αγ 655 

8 πα ἀδοογαίοηβ οὗ {π6 Ῥϑυβίδῃ 

ΠΟΘΙΘ, Β6ΘΊ, 2, 8.27, δπὰ 1, δ, 8 8. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΙΧ 

τίθημι: 

ΓΗΒ σμαρίοθυ 18 ποίου 85 
Ῥδίηρσ, ρϑύῆδρβ, {π6 οἱαθβί Ῥὶο- 

ΘΊΘΡὮΙΟΔΙ βθίοῃ ἴῃ ᾿ςογαΐασθ. [{ 

15, οὗ σοῦχβθ, ἰ4 68] 1Ζθα. Χρη. ρου- 

{γᾶν 5 ΟἿΪῪ Ππ6 ἔβνουδ]θ 514 65 οὗ 

ΒῚ5. ΠΟΓΟΒ οΒδγδοίθγ; γϑῦ ΤΟ ἢ 

ΒΙβίου 8 η5 ἢϑν 8 σΘΠΘΓΆΠ]Υ ἤο]]ονγθα 

Βΐπη. Τί ἰβ βύυκιηρ' ὑπ Χρη. ἴ᾿- 

[ουσαρῦβ 15 δοσοπηΐοῦ {Π6 θα .{16 ἴῃ 

ΟΤΥ̓αΘΥ ἴο ηἰτγοάποθ {Π18 βθίοῃ. (ὐ. 

115“ 

{86 ὈΙΟΡΤΘΡὮΪΟΆ] βίο θβ ἴῃ 11, 0. 

1 ἀνὴρ ὦν, α πιατ, τ0]ι0 τια8. 

Περσῶν: ρϑτίϊ. ρσ6η. ἢ {ΠῸ6 ἔο]- 

ον πρὶ Βα Ρου] ἴϊνθβ. 

τῶν. .. γενομένων: ποίρ {Π6 οἴδθοί 

οὗ {πΠ6 {πῖγαὰ αἰύγ!. ρΡοβι τ] ; 566 

{86 ποΐβ οῃ 6. ὃ. 7, 8ἃπα οὔ. Κῦρον 

τὸν ἀρχαῖον, ὈΘ]οΟν. 

9 Κῦρον τὸν ἀρχαῖον: ΟὐὙτιβ [Π6 

ατραί, {π6 ἔοπ παι οὗ ὕπ6 Ῥοτ- 

Βί8η Ἐπηρίὶγθ (Β.ο. 560-529). ΟΥ̓ 
ΗΒ σμϑυϑοίθι 8ΠπΠ6 {γϑιπ!ηρ Χρη. 

σῖνεβ 8η δοσοοιὴηῦ ἴῃ Πὶβ Ογτ7ο- 

»αραΐῖα. 

8 παρά: οὗ {πΠ6 ἃρσοηΐ, ΠΠ|κ6 {Π6 ποτ- 

ΤῊ8] ὑπό: ο΄. ἐκ, ο. 1. 38, πα 11, 6, 

51,1 8η θχϑοῦϊν Ρ81.8}16] ρῇγ8856. 

. γενέσθαι, το αΥὸ γοριίοα 

ἰο παῦὸ ὅθε, ἐπέϊηναξοῖψ αο- 

χιιαϊηέοα κὐὐέ} ΟὙγ7ι5. 

τῶν... 



δ0ὺ “«ἱπᾳειδὴ8 

Ὶ 

Ψ' ᾿ς ἐν πείρᾳ γενέσθαι. 

μ" 

πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὧν ὅτ᾽ ἐπαιδεύετο 2 
ν ι “ιἂΣ» “-“ Ν . “ » ͵ ΄ ΄ - 

5 καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί. πάντων παᾶαντα 

κράτιστος ἐνομίζετο. πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀρίστων Ἰ]ερσῶν 3 

παῖδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραν παιδεύονται" ἔνθα “πολλὴν 

᾿ 

οὔτ᾽ ἰδεῖν ἔστι. 

τὸ λέως καὶ ἀκούουσι. καὶ ἄλλους ἀτιμαξὸ μένους: ὥστε ἐὐθὺὰ “παῖδες 

δ “μὲν ΠΟ ΡΟΒΊΜΗΙ καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ᾽ οὐδὲν οὔτ᾽ ἀκοῦσαι 

θεῶνται δ᾽ οἱ παῖδες καὶ τιμωμένους ὑπὸ βασι- 4 
«τῷ 

ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχεσθαι" ἔνθα Κῦρος αἰδη- 5 

μονέστατος μὲν πρῶτον τῶν ἡλικιωτῶν ἐδόκει εἶναι, τοῖς τε 

πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ “τὺ μᾶλλον πείθεσθαι, 

᾿ 

15 δ᾽ αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον ἔργων, τοξικῆς τε καὶ ἀκοντί- 

σεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ {ΠΡΟ 

, ἡλικίᾳ ἔπρεπε. καὶ ὉΠ  ἼΡΕ τ Ύτις ἣν καὶ πρὸς τὰ θηρία μέντοι 

᾿ ᾿ς φιλοκινδυνότατος. 
γ 

ἈΧΓΝ ἡ ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις ἄριστα χρῆσθαι- ἔκρινον 

καὶ ἄρκτον ποτὲ ἐπιφερομένην οὐκ ἔτρεσεν, 

ἐπεὶ δὲ τῇ 6 

οοηἐηπθα Ὀγ ἐπεὶ δέ, 

ἴῃ 8 ὁ «ῃ"ὰἃ ἃρϑὶη 1 8 Ἵ. 

ἔτι παῖς ὦν, το 116 5{111 αὶ θΟΉ. 

δ πάντα, Ἰγν εὐογ πίη. ΓΘ Ρᾶτο- 

ποϊηδεὶἃ (πάντων πάντα) ΒΘΘΙΏΒ ἴο 

Πᾶν θη ρι)θαβίηρ ἴο {πΠ6 ατρθοὶκ 

ΘΔΓ; ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΘΒ 816 ΘΟΙΏΙΏΟΗ. 
ἡ θύραις : οἤ. ο. 2. 69, )ᾷηα [Π6 ποίθ. 

8 σωφροσύνην: {Π]5 νγὰβ {Π6 ῬΓΪΠῚΘ 

νὴ πθ ἴῃ 1Π6 Θυϑβ οὗ {π6 ατθϑκ. 

9 Βᾶνϑ δο θαυϊναὶθηΐ πον. Τί 
Τηδ ΎΥ ὈΘ τη αργθῶ, ἴῃ νὩ οι 5 ΘΟη- 

ὨΘΟΟΠΒ, ὈΥ ἐοηι ρον αηοο, ἡιοα68- 

ἐμ, 861{-οογέγ οἱ, ΟΥ ὀνθη τοϊβα οι. 

Νοίθ {Π6 βίσϑββὲ ιπεΐ ἴ4}18Β οὴ {86 

00]. θθοϑπεθ οὗ 118 Ῥοβιίοη ; οἤ. 

αἰσχρὸν δ᾽ οὐδέν, ὈΘΊονν. 

9 ἔστι: [ῸὉΓ {Π6 Τηθϑηϊηρ ἃ η6 [Π6 

οι σρηΐ, Β06 {Π6 ποΐββ οἡ 6. 2. 43 

:Π} 6. 5. 11, νδὈ᾽ 8. αυθβίϊοῃ 

χοἰ Βου (}158 βἰαϊθιηθηΐ 15 Πἰἴθι- 

4Ἰν {Γ6. 

τιμωμένους : 56. τινας, 

11 αἰδημονέστατος : ποΐθ [Π6 61)- 

4 πρῶτον μέν: ῬΒδί!ο ροβι το. ΤῊΘ ποτα ποῦ ϊα 

ηϑίυτγα!ν ΓΟ] πρῶτον μέν. 

12 τοῖς τε... πείθεσθαι, απεὶ ἰο ὃ6 

φύθη, (καί) ιοῦὸ οὐὔεραϊογέ 0 15 

οἰ γ5 ἐβθη, Πεῖ5 ἐπ [6Ὑ107.8. (τ 676}. 

τε, Βίδῃα!ηρ αἰοῦο, σιϊῃουῦ ἃ 

ῬΑ ]α ποίησ οτσα (τε, καί, οὔτε, ΟΥ 

μήτε), 15. ἘΠΌΒΕΔΙ ἢ ῬΤΟΒΘ. 

14 φιλιππότατος : 50. ἐδόκει εἶναι. 

χρῆσθαι, τὸ γτιαπαρσο; 506. ἐδόκει, 

ΒΙΠΏΡΙν. 

ἔκρινον : {Π6 ᾿ηδοῖ, {Πϊτα ρΡθυ5.; 50, 

ΥΘΙΓΥ ΘΟΙΠΙΊΟΏΪΥ φασί, ἐποῃ βαῃ. 
15 ἔργων : {ῃ6 σΘῃ. ἀρρθι βοὴ (86 

ΓΟ] ον ηρ 867. (α. 1142; Η. Τῦ48; 

Β. 351). 

16 ἐπεὶ. . . ἔπρεπε, ἴγοοὶν, τοΐμθη 

Ἰι6 τῦα8 ΟΓ {πὸ ῬγΟΡΕεΥ ασο. 

18 ἄρκτον : {Π6 νι ογα ἰ5 δρίοθμθ (ἃ. 

158, Η. 1957). 

ἐπιφερομένην : οὁ7. ἐφέροντο. 1. 18, ἀπά 
{1Π6 ποίϑθ. 

οὐκ ἔτρεσεν : ἃ Ρορίϊο νὈ. ἴῃ ἃ ὑτερ- 

ηδηΐ Β6η86 (ατα ποΐ 66 7701). 



Ἢ 

Βοοῖς 1, ΟἸαρ. 

ἌΡ δος 

ἀλλὰ Ἐπ π πα θα κατεσπάσθη ὁ ἀπὸ τοῦ ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν," 

ἽΝ δ 

ὧν καὶ τὰς ὠτειλὰς εἶχεν, τέλος δὲ κατέκανε" καὶ τὸν τ στον 

μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς το ἐποίησεν. 

Ἔπεὶ δὲ κατεπέμφθη ὑπὸ τοῦ πατρὸς σατράπης δ πΣ τε 

καὶ Φρυγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας, στρατηγὸς δὲ καὶ 

“πάντων ποτ οἷς καθήκει εἰς ΚΚαστωλοῦ πεδίον ἁθροί. 

τ πρῶτον μὲν ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι περὶ πλείστου ποιοῖτο, 28 

τε" τῷ σπείσαιτο καὶ εἴ τῳ συνθοῖτο καὶ εἴ τῳ Πα τὸ πὶ; πε 

ἰ, 
ύ 

Β “μηδαμῶς ψεύδεσθαι. καὶ ἯΣ οὖν ἐπίστευον μὲν αὐτῷ αἱ πόλεις 
᾿» 

ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ᾽ οἱ ἄνδρες" καὶ εἴ τις πολέμιος ἐγέ- 

ΨψΕΤΟ, σπεισαμένου Κύρου ἐπίστευε μηδὲν ἂν παρὰ τὰς σπονδὰς 

ΡΥ 

139 συμπεσών, ογαρρίϊζηςρ τοῖν τέ 
(6 ὑ6α7). ΟἿ. περιπεσεῖν, 1. 110. 

τὰ μὲν... τέλος δέ: πού [1ηΐτο- 

ἀΙΘΗΤΙΥ Βοῖηθ οὔμου ψογα {8} 
τά Ββίδπαβ [ἢ δέ, θα] ποϊηρ τὰ 

μέν. τέλος 15 δᾶν. 806. 

20 κατέκανε: ἕον {815 ρορίϊς νὉ., Β66 

[86 ποΐθ οἡ ο. 6. 8. 

καὶ... μέντοι, απαὰ ψεοΐ; 1. 6. α6- 

ΒΡΙ{Θ {Π6 ἔδοῦ Πδὖ Π6]Ρ 8 Ῥθθῃ 

τι ΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. 
21 πολλοῖς... ἐποίησεν: 566 0.7. 

8η6 {86 ποῖΐο. 
οῷ κατεπέμφθη: 

οοϑϑδῦ. 

σατράπης; 85 5Βδίγϑρ; 5666. 1.15, πα 

{Π6 Τηίτοα., 8 24. 
28 Φρυγίας τῆς μεγάλης: 1. 6. {Π6 

Ῥϑγβίϑ Ῥγονίηοθ. 88 σοηἰγαβίθα 

ἢ ὑΠθ τορίοη ἴῃ Ν. ὟὟ. Αβία 

ΜΙηοτγ, αἰβο οδ]]θα ῬΒγυρῖα Ὀν 

{186 ατοθκβ. Οὐπβαῦ {Π6 τη}. 

Νοίθ δρϑῖη {π6 {πϊτὰ δὐίγ αὐινο 
Ῥοβιθοη. 

στρατηγὸς δὲ καί: 

ΘΗ 0: 

24 πάντων... .. οἷς: ἴῃ {πὸ ρΡᾶγΆ116] 

Ῥᾶββᾶρθ, δ οἰἰδα, να Πᾶν Θ ἸΏΠΟΓΘ 

ΘΧΘΟΙΥ πάντων ὅσοί. 

οἷς καθήκει, τ0ἢ}086 εἰειἐμ 1{ 15. 

24, 

ὦ. 6. ἀονὴ ἴο {6 

ΘΙΏΡΒδίο; ο7. 

25 πρῶτον μέν: ὈΔ]ΔΠΟΘα, ΙΟΟΒΘΙΥ, 
Ὀγ φανερὸς δέ ἴῃ 1. 86. 

ἐπέδειξεν αὑτὸν ὅτι : ἴον {Π6 ῬΓΤΟΙ]ΘΡ5Ι5 

560 {πΠ6 ποΐθ οὔ τῶν βαρβάρων, 

(ΠΡ ΘΑΣ 

περὶ πλείστου ποιοῖτο, οσΟτγέθε ἐξ ΟἹ 

ἐπ τπξηϊοδέ ἐπι ρογίαγοο. ΟἿ. περὶ 
παντός, ἴῃ 1. 57. [ἢ 656 ῬΏΓ8ΒΟΒ 

{Π6 οἹΪά 56η86 οὗ περί, αὔουο, 581- 

γίνθθ. ῈΠΘ Το] Πρ ΘΟ ΟΠ 

816 811 σϑηθυδὶ, πη σγο] Πᾶν6 

ἐάν αιΐϊῃ π6 βαῦ]ν. ἴα αἰτοοῦ 

ΒΡΘΘΟΏ. Νοῖθ {86 οἰϊιηὰχ : ἃ 

ῬΌΡΙΠΙΟ οοπίγδοί, 8. ρυϊναΐθ σοη- 

ἰδοῦ, ἃ ΤΠΏ6 16 ῬΓΟΙΉΪΒΘ. 

96 τῳ: ὁ. 6. τινι; 8660 Ε. 416, 1; Η. 

ΠΣ Ἐδ:- 148, 

συνθοῖτο : ἴον [Π 6 ἴοττῃ, 566 ἃ. 141 ; 

Η. 4450: Β. 110, 4; οὔ. προοῖτο 

(προϊημι) 1. 53. 

27 καὶ γάρ, απα (ἐπι5 ροϊϊεμ παὰ 

ἐξ 5 666) ΚΟΥ. 

ἐπίστευον μὲν. .. ἐπίστευον δ᾽: 8 

᾿Ιηβίύϑηοθ οἵ ϑῆϑρῃοῦα (566 [6 

Τηΐνοα., 8 959), 8 ΠρΓΘ τη πο ἢ δ8- 

ἐθοίθα 'ἱπ τπϑύου!οδὶ ρϑβεᾶρθβ, 

ΤῈ ατροὶς ογαθυ δ ὈΘ γο δ! πϑα, 

1 ψ τϑθηᾶργ, πὸ τὐον, ἐπ οο.:- 

ἤθη θα οἤ. 

59, κηϑὲν τᾶν. ᾿- ς παθεῖν : αἰγροὶ, 
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ἀπε είς 88 

"» “ 5 Χ 5 -“ ΄ 

παθεῖν. τοιγαροῦν ἐπεὶ ἐλαιυν μς τὶ ἐπολέμησε, πᾶσαι αἱ 

πόλεις ἑκοῦσαι Κῦρον εἵλοντο ἀντὶ Τισσαφέρνους πλὴν Μιλη- 

σίων: οὗτοι δὲ ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς δε σαν προέσθαι ἐφοβοῦντο 

αὐτόν. καὶ εν ἔργῳ ἐπεδείκνυτο καὶ ἔλεγεν ὅτι οὐκ ἄν ποτε 

προοῖτο, ἐπεὶ ἅπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ᾽ εἰ ἔτι μὲν μείους 
γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν.  ΝΩΝ 

ν “5 ν ΜΚ ΄, » Ν Ξῇ Ἀ ΄ὕ ΓΒΕ; Φανερὸς δ᾽ ἣν καὶ εἴ τίς τι ἀγαθὸν ἢ κακὸν ποιήσειεν αὐτδν, 

νικᾶν πειρώμενος: καὶ εὐχὴν δέ τινες αὐτοῦ ἐξέφερον ὡς εὔχοιτο 

τοσοῦτον χρόνον ζῆν ἔστε νικῴη καὶ τοὺς εὖ καὶ τοὺς κακῶς ποι- 

οὐδὲν ἂν. .. πάθοιμι. ΤῊ 6 ΘΟ δηρθ αἀοαυογοα. ΟἿ. [Ὰ 6 δ οἵ δῆλος, 

ατοοκκ οὗ {Π6 πθρ. ἔγομπῃ οὐδέν ἴο μηδέν 15 

απ ἴο {Π6 ν᾽. οἵ ΠΡΗΡῚ ἐπίστευε: 

α΄. μὴ παύσασθαι, ο. 3. 12. 

παρά, οογ ένα ἰο. 

81 ἑκοῦσαι: (Γ΄. προτέρα, ο. 2. 142, 

8Π6 {Π6 ποΐθ. 
Μιλησίων : ὈΥ τηθίοηντην ἴον {6 

1655 ῬΡΕΥΒΟΩΔ] Μιλήτου. ΕῸΓ {ῃ6 

Γδοίβ, 566 6. 1. 82 Ε,, ἀπα {86 Τη- 

{τοα,, 8. 26. 

88 καὶ γὰρ. .. ἔλεγεν, ἔγοο]γ, ἤἢδ 

δποι θα ὑοίῃ, δ τὐονὰ απαὰ αοθ6α. 

84 προοῖτο: 5600 ἴῃ6 ποΐθ Οἢ συν- 

θοῖτο, ἃΌονΘ, 1.306. ΤῊΘ ροίζθηΐ8] 

ορῦ. ψῖί {Π6 πορ. 15 οἴζθῃ {Π6 

βύγσοηροβῦ ἕοστη οὗ α6 18]. 

ἅπ οἴΐζθῃ τϑρα ψ τ ἰθιῃροῦα] 

8 η6α σοπαϊςοηδὶ ρᾶγίϊο!θβ, ΠΚ 

{86 Επηρ. οποο. Τῷ 15 ἴο 6 αἰϊε8- 
{ἰηρα 56 ἔγουῃ {Π6 ἱπαρῖ, ποτέ, 

οποο προπ α ἐΐηιο. 

οὐδ᾽ εἰ... πράξειαν, πο, ποΐ ἐποιιο}ι 

ἐποῃ δ]ιοιιία δεοοηιο ε{11} ζει 67" 

(τη γυιιηι δε} 5) αὐτιὰ 5 μοι αὶ ὃδ6 τη 

δέϊ σγοαΐον δἰγαϊίβ. ἘῸΓ {Πὶ8 

56 οὗ πράττω, 5606 {Π6 νοσϑὍ. 

ΤῊΘ ορίβ. ἅτ ὅπ ἴο {πῸ σοπαϊέί,, 

πού ἴο ἱπαϊγ. αἰβο. Νοῖθ {Π6 δη- 

ΔΡΒοτϑ, ἔτι μὲν... ἔτι δέ. 

86 φανερὸς δ᾽ ἦν... 

τα ρίαΐη, αἰδο... 

πειρώμενος, 1} 

ἐπαΐ 6 δγ- 

ο. ὥ. τὸ, ᾶἃπα {Π6 ποίϑθ. 

ΒΙΤΟΠΡΊΥ Ῥγθίθυβ Ῥθύβοηδὶ 60ῃ- 

ΒΓΓΠΟΙΟΠΒ. 

εἴ τις . .. ποιήσειεν : ἃ ρΡϑδύ ρ6η- 

ΘΓ8] σοπαϊίίοη. ΤῊΪβ, τ {86 

ΟΡ βροπαίηρ το αὔϊνο 8Ππα ἔθιη- 
ῬοΟΓᾺ] σοηβίσαοίίοηβ, 15. οὗ ἔγθ- 

ἀαΘη Ὁ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ἴῃ {Π|15 Ομ Ρίβρυ, 
8ἃΒ ὰ85 ἴο Ρ6 δχρθοῖθα ἔγοιη {Π6 

ΟΒγϑοῖου οὗ {86 βιυ θ]θο -τηδίζου. 

ΤῊΘ βυθοῦ Μ01}} ἀο ν06]] ἴο τϑ- 

νον (Π6 πηδίίθυ ἴῃ {86 ΡὙΎΘΙΠΙΠΔΓ 

(6- 1595; ὃ: 4531. 2: Ἢ- 895 2: 
914Β, 2; Β. 610; 625). Νοῖθ [89 

6856 ψ ἢ Ἡ ΒΙΘὮ ποιῶ ἴα 5 ἔνο 

ΘΟΟΒ., {Π6 ἸΠΏΘΙ 8Π6α [86 Οὔΐθρυὺ 

ΟὈ]. (α. 1013; Η. 7288 ; Β. 340); 

67... 88, ΠΘσΘ {86 δᾶνβ. εὖ ἃπα 

κακῶς ΒΌΡΡΙΥ {π6 ρδοθ οὗ οὔθ 

866. 
87 καὶ εὐχὴν δὲ. . . ὡς εὔχοιτο, απα 

α ῬΥγαμον" ΟΓ 1ιῖ8, ἑοο, ἤχθη τι5εα ἰο 

γρρονΐ, ποιῦ πὸ ργαμεα. ἘΣ ΧΟΙν 

ΒἾ 8 Γ ἰ5 Αοίβ 30:85, πἰϑηιθηιθον 

ἐΠι6 τὐονὰβ. . . πιοτὸ ἢ βαϊα. 
88 τοσοῦτον χρόνον... . . ἔστε, 00 

δποιᾳ]. ἐο. ἔστε, εὐγιἐϊ], ἰΒ ΟΩ6 οἵ 

Χρη. 5. ροοϑίϊο νογᾶβ. Τὸ Β8Β πὸ 
Γοοίϊηρ 'ἴπ Δ.  ΟἴΠΘΙ ῬΓΟΒΘ Δα ΥΠΟΥ 

οὗ {86 οἰαβεῖς ροσϊὶοῦ. Τῃηθ βᾶπηθ 

τΔΥ Ὀ6 Ββαϊὰ οὗ ἄχρι (11, 8, 8 32). 
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Ὅσοι «( ἶἴα». ΓΧ 89 

-“ » ,, Χ Ἁ “ “ Ἁ ᾽ ΤᾺ « ΄ » δ 

οὔντας ἀλεξόμενος. καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ αὐτῷ ἑνί γε ἀνδρὶ 

"τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν ἐπεθύμησαν καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὰ 

ἑαυτῶν σώματα προέσθαι, οὐ μὲν δὴ οὐδὲ τοῦτ᾽ ἄν τις εἴποι ὡς 
ον ἀνὰ - τοὺς κακούργους καὶ ἀδίκους εἴα καταγελᾶν, ἀλλὰ ἀφειδέστατα 

πάντων ἐτιμωρεῖτο" πολλάκις δ᾽ ἣν ἰδεῖν παρὰ τὰς στειβομένας 

ὁδοὺς καὶ ποδῶν καὶ χειρῶν καὶ ὀφθαλμῶν στερομένους ἀνθρώ- 

πους: ὥστ᾽ ἐν τῇ Κύρου ἀρχῇ ἐγένετο καὶ ἄλλην: καὶ βαρ- 

3ύρῳ μηδὲν ἀδικοῦντι αὐ εῶς πορεύεσθαι ὅπῃ τις ἤθελεν, ἔχοντι 

ὅ, τι προχωροίη. 

ἕως 15 {Π6 ΠΟΙ ΠῚ8] τνοτσα, ΔΙ ΠΟῸ ἢ 

μέχρι 4580 ΟΟΟΌΙΒ, 8Πη6α πρίν ἰδ 

ΓΘΡΌΪΘΙ αὐου τθαὶ οὐ ἱπηρ]164 

πθραύϊνϑβ. 

89 ἀλεξόμενος, ραψίηο [{Ππ6 ΚοΥ {{|π6. 

8 πούμου ροθύϊο ψογα (566 ο. 8. 31, 

8η6 {Π6 ποίθ). 

πλεῖστοι δή, Οψγ {αν {πὸ ογοαΐοϑδέ 

μαιηιθ 6}. 

αὐτῷ... ἐφ᾽ ἡμῶν, ἔο πίηι αϑοῦο 

αἰΐ οἰϊιογ" ἤχθη, ΟΓΓ οὐ" ἐΐηιθ. “ΤῊΘ 

ααΐ. ἕο! ]} ον. προέσθαι, ὈΘΙΟνγ. ἑνί 

γε ἀνδρί Βἴδηαβ ἴῃ ϑρροβι{οῃ 

ΙΓ αὐτῷ. Τύ 8δα65 8. ΒΕΡΘΙ]ἃ- 

{ἰϊνο ἔοτοθ; ἤθη06 ἴΠ6 ρδγύϊ. ρθη. 

τῶν ἐφ᾽ ἡμῶν. 

40 χρήματα... 

ΟἸΠη8χΧ. 

41 προέσθαι, ογιέγιι5ὲ. (οπ Γαβί [Π6 

τηθϑηϊηρ, αθαπάοη, αΌονϑ, 1. 54; 

γοῦ ποῖθ ὑπ θοΐῃ ὑϑᾶρθβ ΘΟηΘ 

ἔγομ [Π6 βϑιη6 ΟΥ̓ ΡῚ 8] ΤηΘϑ η] ηρ'. 

οὐ μὲν δὴ. . . ὡς, ποΐ, Ποιύθυθ1,, 

ἐπαΐ ατἱ οην.6 ηυϊο]ΐ 5αν {Πυ15,ἐΠιαΐ. 

Τὴ οοπηηθοίϊοη ψ ἢ δή, μέν οἴη 

γϑίδ η5 1156 οΥἹΡΊῚ 8] ἴΌΓΟΘ 85 ἃ 

ῬδΓΟ]Θ οὗ αββθνθγδίϊοη (ΞΞ μήν). 

τοῦτο, ἴῃ ΒΌΘΙ ΡΏΓΔΒΘΒ, ΓΘΡ ΪΔΥν 

Ιοοκβ ἔοσψαγα; οἤ. ο. 1. 856. 

42. κακούργους καὶ ἀδίκους : ΟΠ Θ ΟἸ 888, 

Β6π66 {πῸ6 τύ. 15 βχργθββθα μυΐ 

οὔΟΘ; ΟΓ. ο. 7. 10, ἃπα {ῃ68 ποίϑ. 

. σώματα: ποΐίθ {Π6 

καταγελᾶν: {Π6 νγοτ ΠΡ ]165 τοῖέῃ 

ἑηιρι γί; α7. 11, 4,8 1 

48 ἣν ἰδεῖν : 566 ο. 4. 34: ὅ. 11], 

Ε΄. ἐγένετο, Ὀ6]ονν, ]. 45. 

44 ὁδούς: πΠ6 ῬοΙΒΙΔη5 τη δὶ πἰδὶποα 

8 Βυβίϑιῃ οὗ τοϑαβ οοῃηηθοίπρ [Π6 

αἸ σοῦ βαύγαρὶθβ, ΔΙ Ποῦ Ρ ἢ ΠῸ 

ΟΥΠΘΙ ΡΘΟΡΙΘ 'ἴπ δηθαυϊ Ὀα}]0 

τοϑαβ 85 ἴῃ Βοιηδηβ αἸα. ΤῈ 

ατσθοκβ ὑπϑιηβοὶνθθ ΟῚ ποῖ 

τοϑα- Ὁ. 1] 66 νΒ, αβίηρ {Π6ῚΓ ΒΏ1Ρ5 

ἃ5. 8 ΠΠΘ8 5 Οὗ ΘοΟΙΠΤΠΠΠ]Οδ.Ιοη ; 

Πθποθ ατθοῖ σειΐθυβ οἴΐθη το- 

ΤΠ}. ὍΡΟΙ [86 Ῥουβίδῃ ὨϊρὮ- 

85. 

ποδῶν: {Π]15 8η6 [Π6 [ο]]οΟ Ἰηρ᾽ ΡΘΏΒ. 

ἀθΡρθπα ὩΡΟῊ στερομένους. ΒαΑΓθἃ- 

ΤΟῸΒ τη αὐ] ]οὴΒ πᾶν μαι ϑοῦρυ- 

1Ζοαᾷ οὐ θηΐδ] τηθί Ποαβ οὗ ρα ΙΕ ἢ- 

τηθηῦ [ἢ 8}} ἃΡ68. 

460 μηδὲν ἀδικοῦντι: [Π6 πθρ΄., μηδέν, 

ΒΠΟΥΒ ὑμαὺ {Π6 ρϑγίϊο. 18 δοη- 

αἸΠΟ0Ώ8]. 

ὅπῃ τις ἤθελεν, τ0 67 661) ἢ6 ΟἾι086. 

Νοίθ {πμ6 ἱπαᾶϊο. ἤθελεν. 

ψογαβ ᾿παθἤηιθ ἴῃ {πθιηΒθΊν 685 

{186 ᾿παϊςο. 15 οὔὔΐϑη ἔοι πα, ἰηβίθδα 

οὗ {π6 β)ν. (σι ἄν), ΟΥ 1Π6 

ορὺ.; 566 Ο. 1495; ἯΙ 918. (ο7. 

8910). (ΟἸΥ. ἀφικνεῖτο, ο. 1. 18. 

47 ὅ,τι προχωροίη, τυπαΐϑορυθγν' ἐξ 

τῦα8 ἴο πιῖὶ5 τη ξογ δὲ (ἰο πατυϑθ). 

8 πα 

40 



“ῬΡόντως τιμᾶν. 

50 

0 «ἀπαθειδβ -κ 

᾿" Ε 

Τούς γε μέντοι ἀγαθοὺς εἰς πόλεμον ὡμολόγητο διαφε- 

καὶ πρῶτον μὲν ἣν αὐτῷ πόλεμος πρὸς [Ισίδας 
΄ ͵ Φ ᾽ 

καὶ Μυσούς- στρατευόμενος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας 

οὺς ἑώρα ἐθελόντας κινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἣς 
,ὔ Μ Ἁ Ν Υ, ,, 9 ὔ “ 

κατεστρέφετο χώρας, ἔπειτα δὲ καὶ ἄλλοις δώροις ἐτίμα" ὥστε - ζι 

; ΄ . Χ » ; ᾽ ͵ ν . ᾿" 
φαίνεσθαι τοὺς μὲν ἀγαθοὺς εὐδαιμονεστάτους, τοὺς δὲ κακοὺς 

55 

΄ ΄ » 7 53 δούλους τούτων ἀξίως εἶναι. 

αὐτῷ τῶν ἐθελόντων κινδυνεύειν, ὅπου τις οἴοιτο Κῦρον αἰσθή- 

σεσθαι. εἴς γε μὴν δικαιοσύνην εἴ τις φανερὸς. γένοιτο ἐπιδείκ- 

νυσθαι βουλόμενος, περὶ παντὸς ἐποιεῖτο τούτους πλουσιωτέρως 

ζῆν ποιεῖν τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκου φιλοκερδούντων. καὶ γὰρ οὖν 

ἄλλα τε πολλὰ δικαίως αὐτῷ διεχειρίζετο καὶ στρατεύματι ἀλη- 

48 τούς γε μέντοι... τιμᾶν: {Π6 

ΘΙΏΡΠ8Β515 ἀπ ἴο {Π6 ΟΓΩΘΙ 15 

ρϑβϑὺ τϑίδϊ πθα Ὀν {πΠ6 Ἐπηρ. Ρϑι]- 

ῬΏΓΑΒΙ5, ἐξέ ιτὐα8, Ποιρουθγ, ἐπα 

ὕγαυοἑπαξπο ποπον αὶ οβρεοϊταί ῃ. 

ὡμολόγητο 15 ῬΘΙΒΟΠ8Ι. [ᾧ Τη8γΥ 

ὈΘ τη θγθα ΡΥῪ ἃ βυρογαϊηδίθ 

ΟἸδαΒθ, α8 αἰϊηνοη, αοἰηοιοϊοασοα. 

Νοίθ ὑπμαᾶΐ, σγῇθη {Π6 ρῖϑβ. οὗ ἃ 

γΌ. ἀδποῖθβ ἃ βίαίΐθ, {πΠ6 ρϑγΐ. 

(οι ΡΠΡζ.) 15 ἸΏΘΓΘ]Υ ᾿πὔθηβίνθ. 

διαφερόντως: 8Π ϑαν, ἰογη6α ἔγομα 

{πΠ6 ρᾶιίϊο. ὅθ {86 ποῖθ οἡ 

ἠμελημένως, Ο. Ἴ. 92. 

49 πρῶτον μέν: [656 ΟΙΓΒ ρῸ, ἢ 

οἴἵθοῖ, νι ἄρχοντας ἐποίει, ὈΘ]Ονν, 

Ἰ. 51, δηα ἃῖθ θαἸδηοθα Ὀν ἔπειτα 

δέ 1 ΠΕΡῚ Ὁ 5156, 229. αἱ νι- 

πόλεμος, ΤΥ ὈΘ τη8646 ΒαθοΓαὶ- 

ῃεαΐθ ἴῃ ὑγϑηβίαίϊηρ,. 

50 καὶ αὐτός, ἐγ ᾿.18 οτθη, Ῥ6᾽ 80η. ΤῈ 

{8186 ΡΏΓαΒΘ καί ἰ5 τϑραΐϊαγ, θα 

ΠΥ ΓΆΓΘΙΥ ὈΘ ἐγαηβαὐθα. 

δὶ ἑώρα: ἰπηαϊο., 8ἃ8 ἤθελεν, ἃΌονΘ. 

ἧς... χώρας: ἱποοτρογδίϊοῃ ; ο΄. 
ς. Ἶ 94, 8η64 {86 ποΐθ. 

δδ ὅπου. . . οἴοιτο: 560 {Π6 τνοΐϑ 

ΟἹ εἴ τις. ... ποιήσειεν, ]. 86. 

Κῦρον: ποΐθ Π6 ἴοτοθ οὗ [Π 8 ῬΥΟΡΘ᾿ 

Πδιη6. τπι8θ0α ἰηδίθδα οὗ [86 ρῥτο- 

ΠΟΏΠ. 

56 εἴς γε μὴν δικαιοσύνην: σι 

ἐπιδείκνυσθαι (βοιῦ Ἰυϊηνιδοῖ ἢ οοπ- 

βρϊοιοιβ ἵη), θὰ ἀουΙΥ θι- 

ΡῬΒαβισθα ὈΥῪ 185 Ροβιοὴ ἃπα ὈΥ 

{86 ραγύβ. Νοῖθ {μαῦ [Π8 βθῃΐθπῃοθ 

ΟΙοβθβ νι [η6 σοσὰβ τῶν... 

φιλοκερδούντων, [ῃΠὰ5 οοηΐγαβίϊηρ 

{Π6 ορροβὶζθ 1688. 
φανερός: οΓ. ο. 2. τὸ, πα {Π6 ποίΐθ. 

5 περὶ παντὸς ἐποιεῖτο: ὁ. περὲ πλεί- 

στου ποιοῖτο, ἰ. 20. 

τούτους: αἰΐοῦ [Π6 σ'ΘΏΘΓΑΪΙ τις, 8ἃ8 

πάντας ΑἴζοιΓ ὅστις, Ο. 1. 18. 

πλουσιωτέρως:; 8. Τ816 ἴοτγιη οὗ [6 

ΘοαΡ. δᾶν., ΘΟ. 869; 570, 9; ΕἸ- 
259 ψὶῦ ἃ; Β. 138. ΤῊΘ ἰοχὺ 15, 

Βονγθνθι, οοη͵θοῦατγ). 

58 ζῆν: ρΟνΘΓΠΘα ὈΓν ποιεῖν, 

ἐκ τοῦ ἀδίκου: ο7΄. ἐκ τοῦ δικαίου, Ὀ6- 

Ιονν, 1. 0. ἐκ σίνϑβ {Π6 Βοιγοθ, δηα 

50, ποΐ 1 γα αθηςν, [Π 6 ΤηΘ8Β. 

ΟἿ. τῦϑ 8 οὗ πΠ6 δρϑῃηΐ, ο. 1. 28. 
89 δικαίως, χαϊέ} Γι]. 

αὐτῷ : αὖ. οὗ ἀαἀνδηΐαρο, ποῦ οὗ [Π 6 

αρϑηΐ. 

τουγαροῦν πολλὴ ἣν ἀφθονία ᾿ 

»: . 

ΞΡ 

ΠΣ ὡ Ν...τ τό πεν τα, κι πεοσασκαων δευμαυν νος αν ἃς τς τς ν ΝΕ ΕΞ ΣΞΞΕΣ ΕΣ ΞΘσ τσ σοο  ρφρροέοΡ πο ιν ΟΝ 



8 

ἀχάριστον εἴασεν τὴν προθυμίαν. 

9 

ἜοοΙι 1 Ομαρ. ΓΧ 9. 

-“ ͵ θινῷ ἐχρήσατο. 

ἕνεκα πρὸς ἐκεῖνον ἔπλευσαν, 

Κύρῳ καλῶς ὑπάρχειν ἢ τὸ κατὰ μῆνα κέρδος. ἀλλὰ μὴν εἴ 

τίς γέ τί αὐτῷ Ε΄ ταξόντο καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε 
ν πὴ  Ἄνηννς. 

τοιγαροῦν κράτιστοι δὴ ὑπη- 

ρέται παντὸς τ Κύρῳ το τοῦ γενέσθαι. 

Εἰ δέ τινα ὁρῴη δεινὸν ὄντα οἰκονόμον ἐκ τοῦ δικαίου καὶ 

κατασκευάζξοντά τε ἧς ἄρχοι χώρας καὶ προσόδους ποιοῦντα, 

οὐδένα ἂν πώποτε ἀφείλετο, ἀλλ᾽ ἀεὶ πλείω προσεδίδου: ὥστε 
ὧς ΘΟ 5. ρα ὭΣ τ ΄ ᾽ κ ἊΝ ἀὐ, ΔΎ ΗΤ, Ω 

και ἡδέως επονοὺυν και θαρραλέως ΕΚΤΩΡΤΟ καὶ Ὁ ΕΠ ΕΊΤΑΤΟ αὖ τις 

καὶ γὰρ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοί, οὗ χρημάτων 

ἥκιστα Κῦρον ἔκρυπτεν᾽ 
γα γα υγνανυῶ 

οὐ γὰρ φθονῶν τοῖς φανερῶς πλου- 

καί : 5Ι]ηρ]Ιηρ ουὖ 8)η ᾿ἱπηρογίδηϊ 

Ἰδοῦ αἴΐζου ἄλλα; ο΄. ο. 8. 19, ἃπὰ 

[86 ποίθ. 
ἀληθινῷ, τυουέπῳ οΓἹ ἔπ απο. ΤῊΘ 

Αὐὐθοὶς ΔΙ 5 τηϑϑηΐ, 8ἃ5 18 

Β5Βονη ὈΥ τ δῦ ἴο]]ονν5. 

60 ἐχρήσατο, αοαιὶ»θεὶ, 

ΤῊΘ 8οι. 15 ἱπρΊΘΒΒΙνθ; 

ποίθ οἡ ἡγάσθη, ο. 1. 45. 

{ταδί διεχείριζετο, αΌονΘ. 

61 ἔπλευσαν : [Π6 Τη6 88 οὗ τηοΐ!ο ἢ 

15 ΠΟΡΤΏ8]1Υ ΘΧΡΙΘΒΘΘα ἴῃ ατροκ ; 

Π6πο06 {89 ἔγθαυθηῦ τ56 οὗ πλεῖν. 

θα ]ῖη ᾿Πρτθββῖνθ, «ἱ- 

1ΒοῸΡῊ βθοοπα 8οῖ.; οἤ. ἔσχον 

ἃη4 ἔστην. 

62 ὑπάρχειν, ἐο 5676. 

κατὰ μῆνα, ηϊογ εἰμ. 

68 τι: 1Πη6Γ ΟὈ]. οὗ ὑπηρετήσειεν. 

οὐδενὶ. .. προθυμίαν, ἐπ ἐπα οα86 

ΟΓ πο οὐδ αἱὰ μο ουϑὺ αἰίοιν πὲ 

ζραϊ το ,ο «ὐοισαγα σα. 

64 κράτιστοι δή: οἢ. 

99; 
68 ἐλέχθησαν : ρΡΟΙΒΟη8] ἴῃ ΟὝἼθοῖκ, 

᾿ΠΏΡΘΙΒΟΊΔΙ ἴῃ Εηρ. ΒΘΠΏΘΘΙ, ἐξέ 

τῦα8 βαϊὰ ἐπαΐ μηῖιι5 μαὰ. Κύρῳ 

15 ἀα΄. οὗ ῬΡοββθββου. 

66 ὄντα : ρετγίϊα. ἴῃ ἱπαῖτ. αἶβο.; 50 

[86 ὕνο ἔο]]ονίὶπρ' ρϑτίϊο5. 

8ϑοοιγθα. 

αἿ. [86 

Οοη- 

» δ 9. 

ἐγνωσαν: 

πλεῖστοι δή, 

ἐκ τοῦ δικαίου : ο΄. ἐκ τοῦ ἀδίκου, 1. 8. 
ΤΡδη5Β. ἃ5 8 86]. ψ 1 οἰκονόμον. 

67 ἧς ἄρχοι χώρας : ἱποοΙΡοΓ8[!Οη, 
ἃ 3 ἅθονθ, 1. 82, ἧς κατεστρέφετο 

χώρας, Ὀὰὺ ΠοΙΘ [Π6 δηϊθορθαθηῦ 

15 αὐϊτδοίθα ἴο [Π6 6886 οὗ [ῃ6 

ΓΘ]. ἄρχοι ἴοΙ]ονγ5, οὗ σοῦ 56, [Π6 

οοΟηδβίγ πο οἵ ὁρῴη. 

68 οὐδένα... ἀφείλετο, πα τὐοτιἰα 

πϑυθη' ἀδργῖυο μΐηι οὗ τΐ. ΤΏ ἄν 

18 ᾿ὑθγίϊνο (ἃ. 1296; Η. 8858; Β. 

908). Νοῖθ {μδὺ {815 ρίνθβ 86 

801. [Π6 ἔἕογοθ οὗ δὴ ἱτηρΐ.; ψῖίῃ 

8ὴ ᾿τηρΐ. ἄν, ἴῃ [Π15 56Π86, 15 ΒΟΙΠ6- 

{ἰτη65 ου πα, Ὀαΐ 15 ΠΘΥΘΙ ΠΘΟΘ65- 

ΒΆΙΓΥ. ΕὟὉΓ οὐδένα, αἴζοι τινα, ο΄. 

[86 ποΐθ οῃ οὐδενί, ἃ θογΘ, 1. 68. 

Οὔβοῦνθ μαὺ μ]. νθβ. ἔο]ον. 

ἘῸΓ {ῃ6 ὕνο 8.685. (χώραν Ὀδοὶπρ᾽ 

πἀπαοιβίοοα), βθο ἃ. 1009; Η. 

124: Β. 840. (ζ΄ ἔκρυπτεν, Ὀδ6]ονν, 

ΤΙ τῦ. 

69 ἐπέπατο: ἃ ρΡοθίϊο νὉ. τιβθα βθν- 

ΘΙ8] {ἰπη65 Ὀγ Χρη. (ἀσαῖὶῃ ἴῃ 171, 

3, 818). ΕῸτ {Π6 ἴθηβθ, Β60 [86 

μοὶ ΟὨ κέκτησθε, ο. Ἵ. 10. 

ἼὋ οὐ γὰρ φθονῶν. . - πειρώμενος, 

70 πὸ ρίαϊπῖμ αἰαὶ ποῖ θπυν 

διιέ οι]. Ὠ1βυϊηρ αἸΒἢ θοῦ θη 

φαίνεσθαι χ᾽ [Π6 ᾿ηΠπη. (δθεθηι ἴο 

60 

ἔγνωσαν κερδαλεώτερον εἶναι ἡ 

Ὁ Ὁ 
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99 παρε 8 

ἫΝ } 

τοῦσιν ἐφαίνετο, ἀλλὰ πειρώμενος χρῆσθαι τοῖς τῶν ἀποκρυτπ- 

τομένων χρήμασι. 

Φίλους γε μὴν ὅσους ποιήσαιτο καὶ εὔνους γνοίη ὄντας καὶ 

ἱκανοὺς κρίνειε συνεργοὺς εἶναι ὅ,τι τυγχάνοι βουλόμενος κατερ- 

γάζεσθαι, ὁμολογεῖται πρὸς πάντων κράτιστος δὴ γενέσθαι 

θεραπεύειν. καὶ γὰρ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ αὐτὸς ἕνεκα φίλων 

ᾧετο δεῖσθαι, ὡς συνεργοὺς ἔχοι, καὶ αὐτὸς ἐπειρᾶτο συνεργὸς 

τοῖς φίλοις κράτιστος εἶναι τούτου ὅτου αἰσθάνοιτο ἕκαστον 

ἐπιθυμοῦντα. 

βανε διὰ πολλά: ταῦτα δὲ πάντων δὴ μάλιστα τοῖς φίλοις διε- 

δίδου, πρὸς τοὺς τρόπους ἑκάστου σκοπῶν καὶ ὅτου μάλιστα 
ς ΄ εξ Ν ἢ . “ τ ΕΣ 
ὁρῴη ἕκαστον δεόμενον. καὶ ὅσα τῷ σώματι αὐτοῦ κόσμον 

’ ΠῚ ε » ," Ἃ [2 ᾽ , ἃ Ν, 

πέμποι τις ἢ ὡς εἰς πόλεμον ἢ ὡς εἰς καλλωπισμὸν, καὶ περὶ 

δῶρα δὲ πλεῖστα μὲν οἶμαι εἷς γε ἀνὴρ ἐλάμ- 3 

λ 4 

δ6) ἃ πα φαίνεσθαι νΥἱ ἢ {ΠῸ ρῬᾶτγίϊο. 

(ηνανιῖ οϑί ἐο θ6). 

73 φίλους : ΠΟἸΙΥ ΘΙ ΡΒ Ζθα ὈΥ 

15 ροβι θη ἃπα Ὀγ δ [ο] οἱ ηρ’ 

Ῥαᾶγίβ. Τῷ 15 089 Ο}]. οὗ θεραπεύειν, 

1 16: 
ὅσους: ἰπῃ6 το]. ἰβ σοπαϊοηδ!; 

Βθποθ {86 ορίβ. 

ὄντας: ατποὐθρα αἴζθοι γνοίη. 

Ἴ4 ἱκανοὺς . .. κατεργάζεσθαι, ἡμασοα 

ἰο ὕο αὐοηιμαΐο 640-10 ΟΥ] 6 γ}8. τη 

«οπαΐουον πὸ πιῇ τοΐδ]ι ἐὸ αὐ- 

ὁοηιρ 5}. 

75 πρὸς πάντων: πρός, οἵ {π6 ἀροηΐ, 

15 ΓΆΓΘ. 

Ἴ6 αὐτὸ τοῦτο... ἐπιθυμοῦντα, ἐλΐπο 

ϑ ον ἰ]υΐγι. οτν ἀσοοιιγέ ΟΥ̓ το]υΐοῖ, 

πὸ ἱμοιρὲ πὸ παᾶὰ περ οἵ 

7γϊονια 5, πιαηιοῖῃ, ἐπιαΐ ἢ πυϊρ 

παῦο 60- ον] 78, 6. οὐὰ 1υδ8 Οτῦηι, 

Ῥαγὲ (καὶ αὐτός) βοιισ]έ 10 δγΐης 

αδοι ὃ Ὀεοΐηρ α πιοβέ που οξϊο 

60-10ΟΥ]6}" τοὶ, 18. Κυϊογα5. ἐπι 

«οἠναίουον πὸ δαὶ ἐπαΐ δαοῖ οὗ 

ἐΐονι αἀοοῖγοα. αὐτὸ τοῦτο 15. Οὔ]. 

86ο., Ὀαΐ, Ἰηδίοδα οὗ θχρυθββίηρ' 

{86 σονθγηϊηρ νΌ. (6. σ. πράττειν ΟΥ 

παρέχειν), ἴῃ 6. νι ῦῖΐου βα Ὀβύϊξα [65 

1ῃ 6 Ἰηογ6 δχρ ϊοῖϊῦ ΡΏΓαβθ, συνερ- 

γὸς . .. εἶναι κι τ. λ, ΕΣΧΘΟΈΙΥ ΒΙΤη]- 

Ιὰτ 15 111,5, 8 ὃ. Τὴ Ἑπηρσ. {Π6 Β6}- 
ἴθῃηθ ΠΔῪ ὈΘ ΓΟΠΠΟΙΘα ἃ5 ΡΟΥΘ 

ΟΥ αὐτὸ τοῦτο οὗπερ... ἕνεκα ΤΥ 

Ὀ6 τοπαρθγθᾶ, 7017 ἐπα τον ΚΘα ΒΟΉ, 
7οΥ τοἸΐοι. Τὰ Πα οᾶ56 ἐπειρᾶτο 

εὐνον εἶναι [Ο]]ΟΥ 5 Πα ῦα Τα] ν. οὗπερ 

15 τι566,, ποῦ [Π6 βίη 016 οὗ, ὈΘΟδ 156 

οὗ {1Π6 Ῥγθοραϊηρ ᾿ηθηβῖνθ, αὐτό. 

τούτου ἰ5. ΌΨΘΓΠΘΟα ὈΝ συνεργός, 

ὅτου Ὧν ἐπιθυμοῦντα. 

79 εἷς γε ἀνήρ: ο΄. 1. 39, ἐνί γε ἀνδρί. 

80 πάντων δὴ μάλιστα, αὔουνο εἰὶ 

ἨΘ γι. 

διεδίδου : ἴογοΘ. οὗ {Π6 ρῥσγϑρ. (1 

Οὐ ΟΣ 

81 ὅτου: . 6. πρὸς τοῦτο ὅτου. 

56 η. ἀθρϑπηαβ ὁ δεόμενον. 

883 ὡς... ὡς: ρίνίηρ {Π6 1ᾶθᾶ οὗ 

{Π6 ΒΘ η θυ, 
καὶ... ἔφασαν, αἶδοὸ ἔπι 6 ὁα86 

ΟΓ ἐποδο ἐπιομ (ἱ. ὁ. Ῥϑορίὶθ σϑηθΥ- 

αἰ) βαϊὰ ἐπαΐ πὸ τῦὰ8 τον ἐο 

δα}. λέγειν ἴ6 ἱπηρῇ. ἰηῆη. ΟἿ 

ἐᾶσθαι, ο. ὃ. 108, ἀηα {Π6 ποίθ. 

ΤῊΘ 

20 

21 

28 
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τούτων λέγειν αὐτὸν ἔφασαν. ὅτι τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα οὐκ ἂν 

“δύναιτο τούτοις πᾶσι κοσμηθῆναι, φίλους δὲ καλῶς κεκοσμη- 85 

54 μένους μέγιστον κόσμον ἀνδρὶ νομίζοι. 
“ . ΄ 3 κ »ῸΝ 

ψτικαν τους φίλους ευ ποιουνταὰι οὐδὲν 

εὖ» ἀν 
δυνατώτερος ἦν: τὸ δὲ τῇ ἐπιμελείᾳ ΠΟ ΕΘ Οὴ Ἴ ὴ 

καὶ τὸ μὲν τὰ μεγάλα 

θαυμαστόν, ἐπειδή γε καὶ 
“ . ,ὕ Ν 

περίειναι τῶν φίλων καὺι 

τῷ προθυμεῖσθαι χαρίζεσθαι, ταῦτα ἔμοιγε μᾶλλον δοκεῖ ἀγαστὰ 

55 εἶναι. 

ὁπότε πάνυ ἡδὺν λάβοι, λέγων ὅτι οὔπω δὴ πολλοῦ χρῦνον 

τούτου ἡδίονι οἴνῳ ἐπί τύχοι τοῦτον οὖν σοὶ ἔπεμψε καὶ 

δεῖταί σου τήμερον τοῦτον ἐκπιεῖν σὺν οἷς μάλιστα φιλεῖς. 

26 πολλάκις δὲ χῆνας ἡμιβρώτους ἔπεμπε καὶ ἄρτων ἡμίσεα καὶ 

Κῦρος γὰρ ἔπεμπε βίκους οἴνου ἡμιδεεῖς πολλάκις. 90. 

ἄλλα τοιαῦτα, ἐπιλέγειν κελεύων τὸν φέροντα, Τούτους ἥσθη 95 

27 τως βούλεται οὖν καὶ σὲ τούτων γεύσασθαι. 

Ε-“ σπάνιος Πάνυ εἴη, αὐτὸς δὲ δύναιτο παρασκευάσασθαι διὰ τὸ - 

ὅπου δὲ Χο 

᾿ πλλϑὴς ἐγε ὑπηρέτας καὶ διὰ τὴν ἐπιμέλειαν, διαπέμπων 

ἐκέλευε τοὺς φίλους τοῖς τὰ ἑαυτῶν σώματα ἄγουσιν ἵπποις 
τΆ,. τ΄ ΡΩΝ γῶ 

84 οὐκ ἂν δύναιτο : ροίθη 181 ορύ.: 

νομίζοι, ορί. ἴῃ ᾿π6]1γ. α180. 
86 καὶ τὸ μὲν. . . θαυμαστόν, 7101: 

7οΥ ΐηι ἐο οιαο 1.18 ΚγΥἱθη 18 ἴη, 

ΘΟΉ  οὐγῖηθ σγοαΐ δοηοῇ 5 τὐὰ8 

ποίη δίγαηιθ. τὰ μεγάλα 15 

ΘΙΏΡΠδΒΙΖοα Ὀν 15 βϑρδγδί!οη 

ἔγϑτῃ εὖ ποιοῦντα, οἵ νυν ΒΙΟὮ Ὁ 15 [6 

᾿ΠΠ6Γ ΟΡ]. ! 
89 τῷ προθυμεῖσθαι : αδ{. οὗ τεπρεοί, 

85 [89 Ρυθοθαὶπρ' ἐπιμελείᾳ. 

ταῦτα : ΤΟΒαϊηϊηρ τὸ... 

τ ΠΙΟἢ, οὐ] ηρ' ἴο {πΠ6 το βαρ δη- 

ϑίογυ αἀδίβ., μ85 {π6Ὸ οοῦ οὗ ἃ 

Ῥ]. ἀγαστός, ρα] ΒΟΥ 8] {ἰπη65 

Ὀγ Χρη., 15 τᾶτϑ ἴῃ Αὐϊο ατθϑοϊς. 

91 οὔπω ... χρόνου, γοΐ [ὉΥ α Ἰοτς 

ἐϊηιθ. ΒῸΓ {Π6 ρϑη., 586 (α΄. 1186; 

ἘΠ 789; Β, 859, 

92 τούτου: {πΠ6 σροη. ἴοϊϊονγβ {ῃ6 

ΘΟΙΏΡ. ἡδίονι, 

ἐπιτύχοι : αἰτεαοΐ, ἐπέτυχον, 45 Βαϊ 

Ὀν Ογγαβ. 

περιεῖναι, 

ἔπεμψε : {Π6 6 η56 866 ὈΥ [Π6 τηθ65- 

ΒΘηρθτ; οἷ. {Π6 δρί βίοι υυ ἱτηρξ. 

ἴῃ Τὺ. ὙΥΠῈ {Π6 βῃϊς ἔτοιῃ 
ἔπεμψε ἴο δεῖται, οὔ. [Παὖ ἔτοτη ἥσθη 

ἴο βούλεται ὈθΘΙον, 1. 96. 

98 σὺν οἷς : 1.6. σὺν τούτοις οὕς. 

95 ἐπιλέγειν, ἐο δα! (ἴη, ααατέϊζοτ, ἐο 

ἐπ σὶΓ). 

96 τούτων: ρατγύϊς. ρθη. ΜΓ γεύ: 
ΟἿ. ζώνης, α. 6.51. Το τθ- 

οθῖνθ ρὲ ἔγουη {ῃ6 Κιπρ᾿ Β [805 

γγὰ5 δοοοπηίοᾳ 8 ΠΙΡῊ ΠΟΠΟΓ. 

[8 δαν. ρϑη5 

ἔογοθ ὈΥ 115 ροβίροποιηθηί. ΟἿ. 

2. 191. 

δι τὸ“ ὦ 

σασθαι. 

97 σπάνιος πάνυ: 

. ἔχειν : Ρ8Γ811861] 1 

(. ον, ]. 898. ΤῈΘ 

τηϑύζου οὗ ΒΡ 0] 165 τᾶὰβ σασθαι }}ν 

αὐτοπαθα ἴο Ὀν Ῥρϑυβίϑηῃ τη] 18 ΓῪ 

οἴποΙ 815. 

99 ἄγουσιν : ρΡαΥίϊο., ἴῃ ἀρτθθιηθηΐ 

αὶ ἢ ἵπποις. σώματα ἰδ5 15 ΟΡ]. 

Οὔδβοῦνθ ἰμαῦ ἑαυτῶν τοΐουβ ἴο 

ἐπιμέλειαν. 

᾿ 
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94 Απαρεβῖβ ἘΣ ὧἱ 
διὰ.} : ᾿ 

ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν χιλὸν, ὡς μὴ πεινῶντες τοὺς “ἑαυτοῦ ̓ φίλους 

ἄγωσιν. εἰ δὲ δή ποτε πορεύοιτο καὶ πλεῖστοι ΜΕΆΧ ΟΝ ὄψεσ- 

θαι, προσκαλῶν τοὺς φίλους ἐσπουδαιολογεῖτο, ὡς δηλοίη οὗς 

τιμᾷ. ὥστε ἐγὼ μέν γε ἐξ ὧν ἀκούω οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνω μᾷ. γὼ μέν Ὑ ρ ιόνων 
πεφιλῆσθαι οὔτε “Ελλήνων οὔτε βαρβάρων. 

᾿Α Ν ’ ἊΝ Χ ’ , Μ ᾽ Ν Γ τούτου καὶ τόδε. παρὰ μὲν Κύρου δούλου ὄντος οὐδεὶς ἀπήει 
Ν , ΄ Ω 

πρὸς βασιλέα, πλὴν ᾿Ορόντας ἐπεχείρησε" καὶ οὗτος δὴ ὃν 
" , ε΄ π . ΤΠ τ γ 5 Κ᾽ Ἦν, ΄ Δ ε ΠΝ 
ᾧετο πιστόν οἱ εἶναι ταχὺ αὐτὸν ηὗρε Κύρῳ φιλαίτερον ἢ ἑαυτῷ 

παρὰ δὲ βασιλέως πολλοὶ πρὸς Κῦρον ἀπῆλθον, ἐπειδὴ πολέ- 
» ΄ δος τ ᾿ - γῆρας « ΄ Ξα ν ᾽ κ 

μιοι ἀλλήλοις ἐγένοντο, καὶ οὗτοι μέντοι οἱ μάλιστα ὑπ΄ αὑτοῦ 
» ΄ ΄, . ΤΆ 7 " » Ν Ὁ 2  Α, ΤᾺ 
ἀγαπώμενοι, νομίζοντες παρὰ Κύρῳ ὄντες ἀγαθοὶ ἀξιωτέρας ἂν 

τιμῆς τυγχάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. 
-“ “ “-“ 7 » “ , “ υἶ » Ν “' » Ν 

τῇ τελευτῇ τοῦ βίου αὐτῷ γενόμενον ὅτι καὶ αὐτὸς ἣν ἀγαθὸς 

,ὔ Ἀ [ ο ἣν ᾿ 

μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν 

Ν , . “ » ΄ Ἁ Ἁ Ν " Ν “ 

καὶ κρίνειν ὀρθῶς ἐδύνατο τοὺς πιστοὺς καὶ εὔνους καὶ βεβαίους. 
ἐνχῷ ᾿ τλ τ 

φίλους, Ὀπῦ ἑαυτοῦ, ἔνγο 11Πη65 ὈΘ]ΟΥν, 

ἴο νγβ. Τηθ οοηζοχῦ γτηᾶ]ζθ5 

{Π6 Το θυθη 6 οὗ ἃ γβῆθχινθ οἰθδσ. 

101 ὄψεσθαι : {π6 ᾿πῆη. αἴξον μέλλω, 
18 τηοβί δουηιηοηὶν ἔαῦ., ΑΙ ΠΟῸ ἢ 

[Π 6 Ργθ8. 8150 Οὐ τΒ 8Πη6, ΨΘΥΥ 

ΓΆΓΟΙΥ, Π6 8δοῖ. ὅϑανθ ἴοσ {815 

π56. {Π6 αὖ. ᾿ηΠη. 15 Του πα οΟὨϊϑΐ- 

Ιγ ἴῃ παν, αἴθ... 
102 ἐσπουδαιολογεῖτο -- σπουδῇ διελέ- 

ΤῊΘ Ψψογὰ 15 ἃ 86. ΟΠΘ, 

ΟΟσαντΙηρ ἴῃ Χρη. 8] 06 οἵ οΟἰἶδβ- 

Β16 υειίουθ (6 4..Ψ 

οὺὃς τιμᾷ: τηοῦο ἀοἤ ηἶΐθ {πᾶπ οὖς 
τιμῴη. πῃ τ6]. οἸαιιβοβ ἴῃ  ῖο ἢ 

{86 αἰτοοῦ [οὐ ἢ85 {86 ἱπαϊο., 

ποῦ ἄν νυ ἢ {Π6 Βα 7ν.. 6 Ομ ΔηΡ 6 

ἴο {Π6 ορί. 15 ἁνοϊα θα, 

104 “ἙἸλλήνων .. -. βαρβάρων: Ὀοίῃ 

σΘηΒ5. ΡῸ ΜΙ οὐδένα. ΤῊ βϑρᾶἃ- 

ταύϊοη 8165 ΘΙ Ρ Π85185. 

τεκμήριον... -. τόδε: ἐστί 15. ΓΘΟΡῚΙ- 

αν οταἰ θα μι {πὶ8 ψοτᾶ. 

Νοῖθ {Π6 οχαοῖ πιδὸ οἵ {Π9 ρυοηΒ. 

105 δούλου ὄντος, 5οἰανο ἐϊιονα} ἢν 

τα8. 0 [86 ποΐθ οῃ ο. ἵ. 10, 

Ύετο. 

-- κοῖς, 

106 οὗτος δή: οοῃϊοιηρίμποιβ. ΕἘῸΓ 

{Π6 ἔδοῦβ, 866 ο. 6. 18. 

107 οἱ : Πα 1τὶ τοῇοχίνθ, 866 ο. 1. 86, 

8 πα {Π6 ποΐθ. Τῦ ἰ5 ρονθυηθᾶ ὈΥΚ 

πιστόν. 

αὐτόν : ὮΘΙΘ Γοϑυτηϊηρ [ἢ6 Ργθοθᾶ- 

ἴηρ᾽ 6]. ΒῸτ {Π15 οὗτος 15 {Π6 588] 

ψοτᾶ,. Τί νγὰβ ρΡϑῦπᾶρβ δνοϊαθα 

Πθτθ, Ὀθοδβθ ἰ ΟΟΟῸΤΒ 780 

Δ Όονθ, ἀθϑισηδύϊηρ 86 τη] Β110]. 
φιλαίτερον : (. 3852, Ἡ. 2500; ο΄. Β. 

139. 2. ΤῊΘ ἔοτιη 15 ἃ ΓὍγθ ΟΠ. 

ῆοὸ Ππᾶγνϑ μᾶλλον φίλους, ο6. 1. 19. 

109 ὑπ’ αὐτοῦ: 1.6. 1Π6 Κιίηρ,. 

110 ἀγαπώμενοι, δείοτεα,, πα {Π6τθ- 

ἴοτϑ μοπου δα. 

ὄντες : Θααἱνα]θηΐ ἴο εἰ εἶεν, 
.ς τυγχάνειν : αἰτοῦ, ἂν τυγχα- 

νοίμεθα. 

111 τὸ. .. γενόμενον, ἐπαΐ τὐμΐολι 

παρροποα. ΜΝ τεκμήριον, ἐστί 

'ϑ ἀσϑῖη ομϊ θα. 

118 τούς : ΘΧΡΓΙΘΒΒΘα αὖ οποθ ψ ἢ 

ὑπὸ ὕπτθο 8.175.. β'ὶ ποθ ὕμπϑυ ἀθβὶρ- 

πᾶΐθ ἃ 51 ρ]6 ο1458. ΟἿ᾽ φίλοι καὶ 

συντράπεζοι, 11]. 114 Γ, 

᾿" 
αν. 

τεκμήριον δὲ 

29 

9᾽0 
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ῬΟΟΙΝ 1. Οὐ. Χ 9ὅ 

» ΄ Ν ᾽ ἴω , ς Ν ϑιρῦαας 7 Ἀ 

ἀποθνήσκοντος γὰρ αὐτοῦ πᾶντες οἱ περὶ αὐτὸν φίλοι καὶ συν-"- 

τράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι ὑπὲρ Κύρου πλὴν ᾿Αριαίου-: οὗτος 
“ ΄ “ ε -“ φᾷ 

δὲ τεταγμένος ἐτύγχανεν ἐπὶ τῷ εὐωνύμῳ τοῦ ἱππικοῦ ἄρχων: 

ὡς δ᾽ ἤσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καὶ τὸ στράτευμα 

πᾶν οὗ ἡγεῖτο. 

Χ. ᾿Ενταῦθα δὴ Κύρου ἀποτέμνεται ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ χεὶρ ἡ 

δεξιά. βασιλεὺς δὲ [ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ διώκων εἰσπίπτει εἰς τὸ 
3 Ξ ᾿ Στ ας τ 
Κύρειον στρατόπεδον" καὶ οἱ μὲν μετὰ ᾿Αριαίου οὐκέτι ἵστανται 

“ “- ἃς Ν 

ἀλλὰ φεύγουσι διὰ τοῦ αὑτῶν στρατοπέδου εἰς τὸν σταθμὸν ἔνθεν 
5 - τ “ 

ὥρμηντο: τέτταρες δ᾽ ἐλέγοντο παρασάγγαι εἶναι τῆς ὁδοῦ. 
“Ὁ , Υ̓͂ δ , 

βασιλεὺς δὲ καὶ οἱ σὺν αυτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπάζουσι 

114 συντρἀάπεζοι: οἴ. ὁμοτράπεζοι, ο. 8. 

103. 

115 πλήν: πον αἰ ογθηΐ ἴσόοτη πλήν, 

8 Όονθο, 1]. 100. 

116 τεταγμένος. . . εὐωνύμῳ: 566 [Π6 

ΡῬ]8η, ἕδοϊπηρ Ὁ. 106. ΒῸΓ {Π6 τι56 

οὗ {86 ρΡϑιυίϊο., ο΄. παρὼν ἐτύγχανε, 

6.1.3. 

τοῦ ἱππικοῦ : σΘη. ψ ἢ ἄρχων. Ατὶ- 

865 18. ΘΙβΒθ  ΠΘΓΘ ΒΡοθη οὗ ἃ58 

ΘοΟΙ 8 Π 6] ηρ ὑμΠ6 ΠΟΙ οὗ αν- 

Γ᾽ ὈΔΙΓΌΔΥγδη ἔοτοθ. 8 σδῃ 

ΠΆΓΟΥ ἀβϑβασηθ {πᾶῦ 81] ψ6ΓΘ 

τηρπηζςθ΄], 

118 οὗ ἡγεῖτο : ἴον {Π6 ἔοτοθ οὗ {Π6 

56ῃ., 85 σοηϊγαβίθα στ ἢ {Π6 αϑί., 

αἰτοῦ ἡγοῦμαι, Ε66 ὁ. 4. 9 πᾶ [6 

ποίϑ. 

ΟἬΉΑΛΡΤΕΒ Χ 

1 ἐνταῦθα : {ῃ6 αν. τϑϑατηθθο [89 
ΠΔΙΓαῦνΘ Τοῦτ ρ θα Ὀγ ο.9. 

ἀποτέμνεται : ἀοοοταϊηρ ἰο Ῥοιβίϑη 

Οαβίοϊῃ ; γϑῦ ἴο {ῃ9 ατθϑὶβ τ 

Βθϑιηθα ψϑηΐοηῃ Ῥᾶγραυὶγ, ΟἿ. 
ΠῚ ΒΤ. 

2 [καὶ οἱ σὺν αὐτῷ] : ἔπε586 ψογᾶβ 

ΤΩΔΥ ὈΘ 8) ᾿η τ ροϊδίϊοη. Τῇ ρθη- 
ὉϊΠ6, ΠΟΥ 8.6 ἴο Β6 γτορυαθα 85 

Ραγθηΐῃοθίϊο, βηθθ θούῃ υρ. πα 

ΡῬδγίϊο. 816 ἢ {Π9 Β1ηρ'., ὩρΡΎΘΘΙηΡ 

νυ τ βασιλεύς. 

8 Κύρειον : Θα αν α]οηΐ ἴο Κύρου. ΤῊ Θ 

56. οἵ {Π6 86]. ᾿ἰηβίϑθαα οὗ {86 

56η. 15 ΘΟΙΏΠΠΟΗ ἴῃ ροθύτγυ, Ὀαΐ, ᾿π. 

{Π6 6856 οὗ ΡΓΙΟΡΕΙ͂ Π8ΠΊ65, 1Β ΥΘΥΥ͂ 

ΓΆΤΘ ἴῃ Ῥ͵ΙΌΒΘ. [Τᾧ ὉοουΓΒ 8180 

Ϊη ΕΠΡΊΙΒΗ ροοϑίβ (ΤΌ πηγβοη, (ἃ 

Ντοδοαη, ])ατια]ι 617). 

οἱ μὲν μετὰ ᾿Αριαίου: ἴῃ [Π6 ατεοῖκ 
οὗ Χρη. Β δ. 56 ἢ ἃ ΡΈγδβθ ἰη- 

οἸααοα {Πθ ᾿παϊν!π81] (4γίαρι 

αγιαὶ Πυΐβ Ὠν6Ή}: Ἰαῦον 10 ὈΘοϑιηθ 8 

Βοιηθ ιν δῦ ΡΟΙΠΡΟΙΒ ΡΏΓΘΒ6 ἴοὸγ 

{86 πα] να 8] 8ΔΙοη6. ΑΡονσο, ]. 2, 

8 Π6 Ὀθ]ονν, ]. ὁ, γο ᾶνθ βασιλεὺς 

δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ΠΘΥΘ {πὸ ἰπα]- 

να π81] 15 Ὀσοιρηῦ ἰηΐο ργθαΐοσ 
ῬΙΟΙΏΙΠΘΠΟΘ. 

4 ἔνθεν ὥρμηντο : 1. 6. Οἡ {πΠδῦ τηογ- 

Ἰη5. ὥοτηθ ἔθιηροῦα] 8ν. ΠΥ 

Πδνθ ἔβ!] θη οαΐ. 

5 τῆς ὁδοῦ : ἔογ {Π6 σ856, 566. {ῃ6 

ποΐθ οἡ στρατιᾶς, 6. 4. 84. ΤῊΘ6 

οἰἴδαβθ αἴοναβ ἃ ροοα ᾿πβίδποθ οὗ 

{Π6 ατϑοκ ἔοπα η6858Β ἴοι ῬΡΘΥΒΟΠ8] 

σΟΠΒΙΓ αΟΓ]ΟΉΒ. 

6 διαρπάζουσι. . . λαμβάνει : {Π0 

ἔογτηθι ν Ὁ. ΘΧΡΓΘΘβθβ 80 δοΐ οὗ 

[Π6 ΨὙἘΟ]9 ἕογοϑθ, [89 Ἰαἰίθι δὴ δοῦ 
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15 

ηὐ αἀπαθειϑβ 

καὶ τὴν Φωκαΐδα τὴν Κύρου παλλακίδα τὴν σοφὴν καὶ ΒΟΛΗ͂Σ 

λεγομένην εἶναι λαμβάνει. 

ἀμφὶ βασιλέα ἐκφεύγει γυμνὴ πρὸς τῶν ᾿᾿ὔλληνων, οἵ ἔτυχον 

ἐν τοῖς σκευοφόροις ὅπλα ἔχοντες καὶ ἀντιταχθέντες, πολλοὺς 

μὲν τῶν ἁρπαζόντων ἀπέκτειναν, οἱ δὲ καὶ αὐτῶν ἀπέθανον" 

οὐ μὴν ἔφυγόν γε, ἀλλὰ καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ τἄλλα ὁπόσα 

ἐντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι ἐγένοντο πάντα ἔσωσαν. 

ἐνταῦθα διέσχον ἀλλήλων βασιλεύς τε καὶ οἱ ἄλληνες ὡς τριά- 

κοντα στάδια, οἱ μὲν διώκοντες τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς, οἱ δ᾽ ἁρπά- 

ζοντες ὡς ἤδη πάντα νικῶντες. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἤσθοντο οἱ μὲν “ἄλληνες ὅτι βασιλεὺς σὺν τῷ 

στρατεύματι ἐν τοῖς σκευοφόροις εἴη, βασιλεὺς δ᾽ αὖ ἤκουσε 

Τισσαφέρνους ὅτι οἱ “Ἕλληνες νικῷεν τὸ καθ᾽ αὑτοὺς καὶ εἰς τὸ 
εν. 

ἡ δὲ Μιλησία ληφθεῖσα. ὑπὸ τῶν: 

οὗ {π6 Κιηρ᾽᾿Β, ὦ. 6. ὁπ6 ἄοπθ δὖ 

Πῖὶ5 ὈΙααϊηρ; Ππθηοθ {Π6 ομϑηρΘ 

οὗ ΠΌΠΟΙ. 

τό, τε ἄλλα... καί: ἃ ΘΟΙΠΠΠΟΠ 

ῬὮΓΑΒΘ, του πο βὑγοηρ᾽ ΘΙ ΡΠἃ- 

Β]5 οἡ {Π6 βθοοπα τπθιη 6 1. ἰτηϊ- 

1Δ0}]γῪ ἄλλως τε καί Τη68 8, 68}6- 

οἱαϊ. 66 ο. 8. 12, πα [Π9 ποίθ. 

τὴν Φωκαΐδα : Δ]] ἀραὶ ἴο ἃ5 ΟΠ6 

γ06}} Κπόνγη. 586 15 βαϊα ἴο ᾶνθ 

ὈΘθη οδ}164 ΜΙ1ῖῈο, ἔγοιη ΠΟΥ ΓΟΌΒΥ 

ΟΠΘΘΙΚΒ (ἡ μίλτος Ξε γοα ὁ0].}6), Ὀπΐὺ 

Ογγὰβ ο4116 μου Αβρϑβίδ, ἃ Γ 

86 ἔδιχοιβ οοηβοῦῦ οὗ Ῥογῖο]θ5 

(Ριαῦ. Αγΐοα. 26; εορίοίθβ 24; 

Αο]ἴ8η, Ἰγαγῖα ΗΠ δέον, ΧΤΙΊΙ, 1). 

σοφήν: πού τοϊέίψ; ΔοΙδη 506 ἃ 18 

οἱ Ποῖ 1 θ] ]Πρθηοθ (σύνεσι5) ἃ η ἃ 

βύαϊοβ. {Πδὺ ντὰβ οἴζθη τὰγηθα 

ο θι ἴου ΘΟΌΒΒΕΙ. 

9 γυμνή: ὁ. 6. ψιπου΄ ΠΟΥ ΟὈΐΘΡ 

βΆΓ. θη, ἡ ΒΊΟἢ νγὰ5 οι ὈΓ1655 

ὕογηῃ ἔγοιῃ ΘΙ ἰῇ ΠΟΙ βίσαρρ ΘΒ 

ἴο ἴγϑθ ὨΘυΒΘΙ , 

πρὸς τῶν “Ἑλλήνων, ἐοιυαγα8 ἐΐι6 

Ογοοῖ5. (7. 11, , 8 4. ΟΥ̓ΒΘΙΒ 

τοραγα {ῃ6 ρθη. ἃ8Β ρᾶγύϊινο πα 

ΒΌΡΡΙΝ τούτους ΟΥ τινας; Ὀὰῦ ΒΌΘΗ 

ΟΠ Ἰββίοη σου] ΒΟΔΙΌΘΙ]Υ ὈΘ Ρ8ΓΔ]- 

1616. 

11 οἱ δὲ καὶ αὐτῶν : {185 ὈΔΙΆΠΟΘΒ 

πολλοὺς μέν, ψίςῃ ἃ ΒΕ {{ οὗ οοη- 

δὑγπούϊοη. 

19 οὐ μὴν ἔφυγόν γε: 5ροΟΚοη ψιῖ ἢ 

{πὸ ργίαο οἵ ἃ ἀστοῖς. μήν Βῃου]ᾶ 

ΔΙγαγ5. 6 [6]Ὁ ἃ5 ἃ ρϑγίϊοϊθ οὔ 

ἉΘΒονθγϊοη. 

ταύτην : ἴ.6. τὴν Μιλησίαν. 

ὁπόσα: ἰῃ6 δηϊθοραθηΐ 185 πάντα, 

γοβῦροῃϑα ἔοι θιῃ 518. 

18 ἐγένοντο: [Π9 Ρ]. 1ΪΒ ποτ 9 ἴο 

{Π6 ν]ἱοϊηϊῦν οἵ ἄνθρωποι. 

ἔσωσαν: τορΘαΐθα ἴο ΘΙ ΡΠ Δ ΕΪΖΘ ἴπ 6 

ἀοβονθιηθηῦ οἵ {Π15 μαπαϊζαὶ οὗ 

ατθοῖζθ. Ξὅ'θθ. αἰδὸ 9 ποΐθ οἢ 
ἤγγελλον, α. ἴ. 62. 

14 διέσχον: (7. διειχέτην, ὁ. 8, 08, 

15 οἱ μὲν διώκοντες : 1.6. ἔδι6 αὙ ὁ ε18. 

ΤΠΘ οὐθι 15, {πουθίοσγθ, ομϊδβίϊο. 

18 αὖ, οὐ μὶβ ραγί. 

19 Τισσαφέρνους : ἴον 6 6886, 5660 

ο. 2. ῶ0. Ηΐύτθ {19 ὅτι-ΟἸδ 186 Β0Ρ- 

ῬΙΪΘΒ {Π6 Ρ]δοθ οὗ {86 8σο. 

. οἴχονται : ὕμθ ΒΒ οἵ νικῷεν... 
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πρόσθεν οἴχονται διώκοντες, ἔνθα δὴ βασιλεὺς μὲν ἁθροίζει τε 

τοὺς" ἑαυτοῦ καὶ συντάττεται, ὁ δὲ Κλέαρχος ἐβουλεύετο 1ΤΠρό- 

ἕενον καλέσας, πλησιαίτατος γὰρ ἣν, εἰ πέμποιέν τινας ἢ 
, Ν 

πάντες ἴοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτῳ καὶ 
-“" ἣ' [ » Ν . 

βασιλεὺς δῆλος ἣν προσιὼν πάλιν ὡς ἐδόκει ὄπισθεν. καὶ οἱ 
Ν “ , , ς ἊἜ , 

μὲν “Ἕλληνες στραφέντες παρεσκευάζοντο ὡς ταύτῃ προσιόντος : 
μαλός : ἐ - - Ν 
καὶ δεξόμενοι, ὁ δὲ βασιλεὺς ταύτῃ μὲν οὐκ ἀπῆγεν, ἡ δὲ 

λαβὼν καὶ τοὺς ἐν τῇ μάχη πρὸς τοὺς “ἔλληνας αὐτομολή- 

σαντας καὶ Τισσαφέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. ὁ γὰρ Τισσα- 

φέρνης ἐν τῇ πρώτῃ συνόδῳ οὐκ ἔφυγεν, ἀλλὰ διήλασε παρὰ 
Ν Ν 

τὸν ποταμὸν κατὰ τοὺς “ἄλληνας πελταστάς: διελαύνων δὲ 

20 

τῷ σι 

γν ὩΡῪ λθ » τ “ ᾽ ΄ ,ὔ ΄ ὶ » κ᾿ » 
“αρὴ εν ἔξω του εὐυωνυμου κέρατος ταυτῇ καὶ αΠΉγεν, αἀνα-. 

90 

- 

κατέκανε μὲν οὐδένα, διαστάντες. δ᾽ οἱ Ἵλληνες ἔπαιον καὶ “- 

τηοΟἄ 15 νιγῦα8}}Υ ἃ ΘΒ ΩΡ ἔγοιη 

᾿παϊγθοῦ ἴο {Π6 τηοτϑ γίνὶα αἰγθοῖ 

ΒΡΘΘΟΙ. ΤῊΙΒ1Β γΘΥῪ σοτητηοη. ΤῸ 

Ὀθρὶη πὶ {Π6 ἰπα!ϊο. 8π6 ᾿αἴθυ ἴο 

ΘΟ, 8ΠΡΘ ἴο [Π6 ορῦ. ἰΒ τη ΠΟἢ 1655 50. 

21 ὁ δὲ Κλέαρχος : π6 οΥ6Υ 15 ἀραϊη 

Βα βίϊο --- ἀγθθκβ, Κίηρ, Κίηρ, 

ΕἸ 18. 

29 πλησιαίτατος : ἴον {Π6 ἴοτῃῃ, Οἢ. 

φιλαίτερον, Ο. 9. 107. 

εἰ. Ἃκ. ἢ δὴ δ]ίθγηδύϊνθ ἱπαϊὶγ. 

αα65. (α. 1006; Η. 1017; Β. 519). 
'ΤῊΘ νῦβ. ἴπ αἴτθο. απ65. ποσ]α 

Πᾶνθ Ὀθεη 5Ὲ}7ν5. (α. 1358; 1490; 

ΕΠ 860: 9: 055. ὃ: 8.51; 581). 
28 ἀρήξοντες : 8 Ῥορίϊο νὈ. 

ἐν τούτῳ: 15 {Π6 δβυπαθίοη ἔθ! ὃ 

21 δῆλος ἣν προσιών: οἢ. ο. 2. ΤῸ, αηὰ 

16 ποῖθ. ΤΏ6 Κιηρβ ἔογοθ 15 

τηθᾶηῦ. δ Βιἰμηβοὶῦ 84 Ὀδθθη 

οι Πα θα, ἃπα οϑηηοῦ πᾶν ρα 

{Πθιη. ᾿ 

25 στραφέντες : τοΠπαοϊΐηρ ; ποῦ 5ἰτη- 

ΡΙΥ “αδοιΐέ ξαρε," Ὀὰΐ Ὀΐ ἃ οομη- 

ἰθυτ ΓΟ Ή, Βὸ {π8ὺ {Π6 σοι ρ8Ϊ6 8 

Βα {Π6 58126 τη6 8.85 Ὀδθίουθ ἴῃ 

{ποῦ ἔγοηῦ τηκβ. ΤῊΘ ατθοκβ 

ΠΟΥ͂ ἴδοθ πρ-ϑίγθαιῃ ; 506 [6 

ΡΙ8η ἔδοϊηρ Ρ. 760. 

ὡς : θοΐΠ ψ]Γ προσιόντος (σΘη. 805.; 

86. αὐτοῦ) {γν ἐΐι6 οα"ροοέαΐϊζοη, ἐπαΐ, 

8 Πα νι δεξόμενοι, εὐὐΐῃ, ἐπα ἐη- 

ἐοηἔζοτι οἤ. 
ΟἿ παρῆλθεν : ρΙ]ρῖ, ἴπ Εν. ΒῸΣ {Π6 

ἔδοῦ, 566 ο. 8. 90. 

εὐωνύμου : τοίθτΥγΠηρ' ἴο {Π6 οΟΥΙΡῚ 8] 

ῬΡοβιίτοη οἵ {Π6 ατοθῖθ. 66 [86 

ΡῬΪδη. 

ταύτῃ : {Π15 ροβίροπθιηθηΐ οὗ [88 

δηϊθοθαάθηΐ, ψὑὉΥῪ ΘΟΙΠΠΟΩ [ἢ 

Οτθοῖς, 15 Τὰ 16 τη ηρ.. 
καὶ. .΄. καὶ... καί: {πΠ6 ταί ὕνο 

ΟἸὨΪΥ 8ΓῸ 60-οΥα] 816. 

28 αὐτομολήσαντας: Τή8ην 86 

αἀΟα Ὀ 655 ϑβοείθα, [ΒΙ Κιηρ ὑΠ 87 

γὰρ 885 νἱοΐου. Οὗ. 11,1, 8.6. 
29 ὁ γὰρ Τ΄., ξογν, μοι γϑηΘΉ Ὁ ΘΥ,, 

Τὶ55.. τϑβαιϊηΐϊηρ [Π6 πανεαύϊνθ οὗ ΄ἡ 

6. 8. 

80 δι-, παρά, κατά : ποίο {Π6 ΡΓΘρΡο- 

ΒΟ η5.  Βουθ ψϑυθ [ῃ6 τρὶς 

Ρο! αβϑίβ βία οηθα ὃ 

89 κατέκανε: 566 (6. 0. 8, 8η6 {Π6 ποΐθ. 

διαστάντες, οροπῖηρ ἐποῖγν γαγ}08. 
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40 

Ω5 ἀπαθεῖ 

ἠκόντιζον αὐτούς- ᾿Εὐπισθένης δὲ ᾿Αμφιπολίτης ἦρχε τῶν πεὰ- 

ταστῶν καὶ ἐλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. 

ὋὉ δ᾽ οὖν Τισσαφέρνης ὡς μεῖον ἔχων ἀπηλλάγη, πάλιν μὲν 
᾽ » “ 

οὐκ ἀναστρέφει, εἰς δὲ τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος τὸ τῶν ᾿λλή- 
κι ῃ πὶ - “πὶ Η 

νων ἐκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ ὁμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι 
5 " τ ᾿ 9 9 Ν Ν χα ὦ “- [ Ἷ ,ὔ 

ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ᾽ ἦσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν ᾿ Ελλήνων κέρας, 
» 1. Ἂς , ν᾿ ᾿ , ᾿ ἝΞ 

ἔδεισαν οἱ “λληνες μὴ προσάγοιεν πρὸς τὸ κέρας καὶ περιπτύ- 

ἕαντες ἀμφοτέρωθεν αὐτοὺς κατακόψειαν: καὶ ἐδόκει αὐτοῖς 
ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὄπισθεν τὸν ποταμόν. 
᾽ - “ ΄ Ἄ ς 

ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐβουλεύοντο, καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος 
.) ἈΝ “- 

εἰς τὸ αὐτὸ σχῆμα κατέστησεν ἀντίαν τὴν φάλαγγα ὥσπερ τὸ 
ἴον ΄ ΄ ςε Ν : ενυῦ ει ’ 

πρῶτον μαχούμενος συνήει. ὡς δὲ εἶδον οἱ “λληνες ἐγγύς τε 

ΦΑΆΝΓ 

10 

45 ὄντας καὶ παρατεταγμένους, αὖθις παιανίσαντες ἐπῆσαν πολὺ 

προθυμότερον ἢ πρόσθεν. οἱ δ᾽ αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλὰ 

88 ᾿Αμφιπολίτηϑ : ΠΏΘΙΘ νγὰβ Ατη- 
ῬΠΙΡο β ὃ 

84 γενέσθαι, ἐο παῦο δἤμοιῦη, πϊηι- 

861. 

85 ὡς... ἀπηλλάγη, μαυϊη ΘΟΉϊ6 

ΟἹ υυἱε ἐπα τον δὲ ΟΥ̓ 1. Ἐν [Π6 

ῬΏΓΔΒΘ μεῖον ἔχων, οἴ. 11], 2, 517; 

111, 4,518. ἀπαλλάττομαι σ'ΘΠΘΥ- 

411 ᾿ 1165 θοὶηρ ν06}} τα οἵ ἃ 

{Βῖηρ. 

πάλιν. .. ἀναστρέφει : πΠ6 αατοαᾶ 

ηἡοῦ ομᾶῦρο {πῃ6 ἀἀὐὐθοκβ δρδίῃ. 

Νοίθ {π6 οιρῃϑύϊο ροβιζοη οὗ 

οὐκ. 

87 ὁμοῦ δή : ΒαΥΟΑΒ010. 

38 τὸ εὐώνυμον: 560 {Π6 ποΐθ ΟἹ 6. 2. 

88. 
839 ἔδεισαν : ̓ἸΠΡΎΘΕΒΙνΘ 8ΟΥΙ, 

προσάγοιεν . .. κατακόψειαν : 566 

{Π6 τϑέθγυθῃοθβ οἰϊθα ἴῃ {86 ποῖθ 

ΟΥ μὴ ἐπιθῆ, ο. 3.50. περιπτύσσω 18 

ἃ Ροθίϊο νῇ. ὅο, ἴοο, ἀναπτύσσω, 

Ὀοϑ]ον. 
41 ἀναπτύσσειν: νυ πα {Π6 Ργοροβϑᾶ 

τᾷ ΠΟΘ τ6 ἃ σαπποῦ θ6 αἀοίοιυ- 

τηϊηθα τ ἱ Ὁ οοείαϊηΐν. ΤῊΘ τποβί 

ΡῬΙϑαΒ1016 νῖθνν ἰ8 [Πα [Πθ ασθθῖκβ, 

Ἰηθη8ϑοθα ψἱῦ ἢ 8ὴ δὐΐϑοῖ ΠΡΟῚ 

{ῃ6ὶγ τἱσῃῦ ἤδϑηϊς, ρΡασροβθα ἴο 

Μ᾿ Π66] 5ὸ {παῦ {Ποὶν ᾿᾿π6 ΒΒῃοιὶα 

6 ῬάΆγΑ]161 ἰοὸ {ῃ6 Τἶνοὺ ᾿ηβίθδα 

οὗ αὖ ἱροῦ δηρ]οβ ἴο Ὁ. ΤῊΘ νὉ. 

ἀναπτύσσειν (Γοἱαὶ δαο1:) ἀγα 8 οὗ 
{ηἰ8 νίθυν, ἅπαᾷ Π6 ῬΏγ856 ποιή- 

σασθαι ὄπιθεν τὸν ποταμόν αἰδίϊποῖ- 

1γ ἔανουβ ὑ. Οὐ μθυβ, απαθυβίαπα- 

ἴησ ὑπ νὴ. ἴο τϑϑὴ ζοϊα οτιΐξ, 

αἰγ οἱαί, ἀββατηθ 8ῃ θχύθηβίομ οὗ 

{86 νίηρ: ἀπε 501}} οὔ ΠΥ Β Δ ΡῚΠΘ 

{μα {πὸ σῖηρ ἃἴοπθ ΨΠΘΟΙθα, 

ποῦ {Π6 ΨΠΟ]Θ Ἰΐηθ, βΒὸ {πᾶῦ {Π6 

τοῖς ἵγοηῦ ργθβθηΐθα {πὸ ἃρ- 

ῬΘάγϑΠΟ06 οἵ ἔνο β 4685 οὗ ἃ ΠΟ] ]ονν 

Βαπατθ. Τὴ Το] ηρ ΡΏΓΔΕΘ 

ἐν Ὡς Ὲ Π85 ἰϑρὰ 

τήδην ἴο {πὸ Ὀθ]1οὲ ὑπαῦ {Π6 ῥστο- 

Ἰοοῖθα τυϑηοθανιθ νὰ ποῦ οδΙ- 

τα οὐ. 
45 ὄντας. .. παρατεταγμένους : ΡῈ Γ- 

{165. ἴῃ ἰηαὶν, αἴδο. 
4β ἐδέχοντο : ποθ 86 ἴθπεθ: ἐΐπὲμ 

ὀοκϊα ποῖ Ὀνῖηρ {Ππιθηνδοῖυδϑ8 ἴο. 

ἐβουλεύοντο 



Βοοῖς 1, παρ. Χ 99 

ἐκ πλέονος ἢ τὸ πρόσθεν ἔφευγον: οἱ δ᾽ ἐπεδίωκον μέχρι κώμης 

12 τινός" ἐνταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ελληνες: ὑπὲρ γὰρ τῆς κώμης 
" ΄ Ἀ Ν 

᾿ χήλοφος ἣν, ἐφ᾽ οὗ ἀνεστράφησαν οἱ ἀμφὶ βασιλέα, πεζοὶ μὲν 
ον 4] , “- ἜΣ ’, ς , » ΄ “ Ν ΄ 

"Ὁ οὐκέτι, τῶν δὲ ἱππέων ὁ λόφος ἐνεπλήσθη. ὥστε τὸ ποιούμενον 

μὴ γιγνώσκειν. 

18 τινα χρυσοῦν ἐπὶ. πέλτη ἀνατεταμένον. 
Ἄν 

ΑἿ ν᾿ ΄ “ ς κα »" ᾽ , 

καὶ τὸ βασίλειον σημεῖον ὁρᾶν ἔφασαν αἰετόν 

ἐπεὶ δὲ καὶ ἐνταῦθ᾽ 

το ἐχώρουν οἱ Ἕλληνες, λείπουσι δὴ καὶ τὸν λόφον οἱ ἱππεῖς: οὐ 
πεν μὴν ἔτι ἁθρόοι ἀλλ᾽ ἄλλοι ἄλλοθεν: ἐψιλοῦτο δ᾽ ὁ λόφος τῶν 
γ , ΄ 
4 ἱππέων: τέλος δὲ καὶ πάντες ἀπεχώρησαν. ὁ οὖν Κλέαρχος 

Ν ἊΝ ἊΝ , 

οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν λόφον, ἀλλ᾽ ὑπ᾽ αὐτὸν στήσας τὸ στρά- 
ν 

41 ἐκ πλέονος, τύθοη, αὐ α σγεαΐογ 

αϊβέαγοο. 
κώμης τινός : ΡΟΙΠΔΡ5 ΟἼΠδΧ8 ; 568 

ῬΊΩ  Αγέοα. 8. 

49 ἀνεστράφησαν, γαϊῖοα ; ποῖθ {Π6 

ῬΓΘΡ. 
οἱ ἀμφὶ βασιλέα : ἀοοοτα!ϊηρ' το Π]ο- 

ἄοτὰβ (ΧΙΨ, 23), ΤΙΒΒΑΡΏΘΓΠΘΒ 

τγᾶ5 ὕΠ61} Θϑαᾶθυ. 
50 τῶν δ᾽ ἱππέων : ἃ 5] 1σῃτ 581 οἵ 

ΘΟΠΒΟΓ αΟὕΙΟΠ, ΡΘΓΠΪ551016. 4150 ἴῃ 

Ἐηρ. 
ὥστε... γιγνώσκειν : 5060 {Π6 ποΐθ 

οἢ 6.1.19. ΤΠ θ πον τὰδν πο] 

ΤΘΒαΪζ, πα ΘΠ ὥστε ἴαϊκοβ {Πη6 

1ηῆη. ὕΠ6γΘ 15 ποὺ ἱπαϊοδίϊοη ὑμπαΐ 

{86 τϑβαϊῦ ἀοθβ ποῖ ἔο!]ον. θη 

56 ἢ {Π6 ᾿παϊο., ΠΟΥΤΘΥΟΙ, 

δθυθ ἰβ5 ρΡοβιτϊνθ ᾿παϊοδίϊοη {πΠαὺ 
10 4068. 

τὸ ποιούμενον, τυπαΐ τρα8 σοΐηρ ΟἸ. 

ΑΒ ἃ τυ ϊ]ο, γίγνεσθαι 5 ΡΡ]165. [Π6 

Ῥ885. ἴο ποιῶ, ποιεῖσθαι ὈΘΊηρ' υ5θα 

Βύγ Οὔ] οὗ τ δῦ 15 ρα Ἰηἴο ροθίσυ. 

581 ἔφασαν : (065 [Π15 ᾿Ἰπα]οαῖθ {Πα 
Χρη. ψὰβ ποῦ σι 0Π6 πη 
υοᾶαγ (ΟΓ. 11,1, 8 14. 

ὅ2 τινα, α δογΐ ο7. ΟἿ. μελανία τις, 

ο.8. 21. ΤΠ Ῥουβίδη βίαπαδγα 15 

ἀρϑῖη αθβουθθα ὈὉν Χρη. ἴῃ 

Ογγνορ. ΝΙΙ, 1, 4, ἃ5 ἀετὸς χρυσοῦς 

ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος. 

Εοτὰ [815 10 σγοῦ]α ἀρρθᾶγ ἐπαῦ 

πέλτῃ ὮΘΤΘ τηθδη8, ποῦ ἃ ἑαγροί, 

Ρυΐ ἃ ἰαπεο; πᾶ ἴπ ἐπ ατροὶς 

ἸΘ ΧΙ ΘΟΘΥΡΠΘΥΒ ἰὖ ἰ5. ροεβθα Ὀν 

δόρυ, ἀκόντιον, ἃπα λόγχη. Βαϊ 

{Π 656 Τηδ Ὁ ὈΘ ΤΏΘΤΘ ΡἼΘΕΒΟΒ ἔγουῃ 

{Π18 ρᾶβϑαρθ. (ΤΠοθβ ἐπὲ πελτῃ 

ΤἸΏΘ8η αἀρσαϊη δὲ α θαοΙ)γοι αὶ ἴγ, 

ἐπ )6 5διαρο οΓ α 5116.413 [ϑτη1}1.) 

Α Ῥαδβ-τϑ θὲ, τοργοβθηθρ ΒΟ ἢ 

ἃ Βίδηαδγα, 85 Ὀθοθη Τοππαᾶ δὐ 

Κἀν 71, [Π6 ἀηοῖθ ὦ ΝΊΠπονυθῃ. 

566, ἔατίμον, Οατίϊαβ, 111, 8, 16. 

ἀνατεταμένον: (γίϊτι5 Π85 ρίηηαβ 

οαρἐοη αν ϊ. 

ἐνταῦθ᾽ : ΙΟΟ056]γΥ πιδθα οἵ {π6 1ἰπἰύ, 

ἃ5 ἐΠ|6 76 ἴῃ Ἐϊηρ. 

59 δή: οσοηΐοηηρύμοιβ ἀρϑίη. 

54 ἄλλοι ἄλλοθεν: ῃ6 ΟὙἼθοῖς, 85 

οΟἴὔθῃ, ΘΧΡυθββθβ {ῃ 6 “νβθηοθ᾽ 

1468. Τὴ Ετηρ.. γγο Ῥσϑῖϑθι ἴο βίαίθ 

{Π6 αἰγθοίίΐοη. ΕῸν [ΠπΠ6 ΡΈΉΓΆΒΘ, 

566 {Π6 ποίθ οἢ ἄλλοι ἄλλως, ο. 6. Θ4. 

ἐψιλοῦτο: {πΠ6 ἴθηβθ ραϊηΐβ (6 

ῬΙΌΡΤΘΒΒ Οὗ {Π6 δοίϊοῃ ; οοηὐγαβί 

ἀπεχώρησαν, ὈθΙ]ονν. 

86 ἀνεβίβαζεν: Δρρατγθη  ᾿πέγ 88. 

Ὀπῦ {Π6 ΟὉ]. ΒΡ] 165 1156]1Ὲ 

ὑπ᾽ αὐτόν, αὐ ἐΐ5 Γυοἱ. στήσας 858 

στάς τη δῦ 6 αἰΒΌΩρ  5Πη6α. 
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Τ00 ΑπαρΡεακβ 

τευμα πέμπει Λύκιον τὸν Συρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον 

καὶ κελεύει κατιδόντας τὰ ὑπὲρ τοῦ λόφου τί ἐστιν ἀπαγγεῖλαι. 

καὶ ὁ Λύκιος ἤλασέ τε καὶ ἰδὼν ἀπαγγέλλει ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ 
, δὸ δ᾽ Ὁ “-“ ΩΣ λ-Ἂ δύ 

κράτος. σχεδὸν δ᾽ ὅτε ταῦτα ἣν καὶ ἥλιος ἐδύετο. 

᾿Ενταῦθα δ᾽ ἔστησαν οἱ “Ἕλληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνε- 
’΄ Ν «“ Ἂ ᾿] ἣν» “ » “-“ “ ΄ 

παύοντο" καὶ ἅμα μὲν ἐθαύμαζον ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο 

οὐδ᾽ ἄλλος ἀπ᾽ αὐτοῦ οὐδεὶς παρήει" οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνη- 
ΕλῚ κότα, ἀλλ᾽ ἤκαζον ἢ διώκοντα οἴχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι 

’ Ν ᾽ ἣν 3 ΄ 5 » “- “2 .Ὶ 

προεληλακέναι" καὶ αὐτοὶ ἐβουλεύοντο εἰ αὐτοῦ μείναντες τὰ 
ΕῚ , 5 “ » » , Ἂν Ν ς ΝΜ 

σκευοφόρα ἐνταῦθα ἄγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἔδο- 
» κ » ΄ Ἀ7 65 “ » Ν Χ 5 τᾺ 

ξεν αὐτοῖς ἀπιέναι: καὶ ἀφικνοῦνται ἀμφὶ δορπηστὸν ἐπὶ τὰς 

σκηνάς. 

58 κατιδόντας : καθορᾶν 15 ΤΘΡΊ]ΔΥν 

πιϑθα οὗ ἃ βοοιῦ οὐ Ἰοοϊζοιΐ. Ηδ 
Ἰοοῖκβ ἄονγη ἵγοϊῃ βοῖηθ ροϊηΐ οὗ 

νϑηΐαρθ. ΟἿ ο. 8. 104. 

ὑπέρ, δεομοπαὶ. 

τί ἐστιν : τί Β1 15 ὉΡ {Π6 ΡΥΘΟΘα] Πρ, 

τά; ᾿ὖ τϑίουβ ἴο Πῃ6 ΨἜΟΙΘ, 88 τά 

ἴο {πμ6 αθίαιβ. ΤΏ οἸδιβθ 18 
Ῥοβῦ σοηβίγιιθα τὶς κατιδόντας 

(ΡΓΟ] 515). 

59 ἀνὰ κράτος : 566 6. 8. 4, 8Δηα {Π6 

ποίθ. 

θ0 σχεδὸν. . . ἦν, ἔγρο]γ, αδοιΐ 

ἐ]υῖ8 ἰἴηι6. καί τηᾶγκ5 {86 ἔνγο 

δυθηΐβ 88 Ρ818116]. 

ἥλιος : ΜΙ] Βα ποΓα5 {Π6 δυῦ. 15 

ΘΘΏΘΓΑΠΥ οὐτἰ{6α. 

Θ1 θέμενοι τὰ ὅπλα : Ε66 Ο. ὃ. 88 πα 

{ῃ6 ποίθ. 

62 φαίνοιτο : ορΐί. ἴῃ ἃ 68 158] Β6ῃ- 

ἴθῃσθ; οἵ. αο. ὅ. 90. ΙΝ. ΤῈ 6 

ΜΓ ΒΟ]6 οἡ. 11,1, 8 2. 

68 τεθνηκότα : πα ὶν. αἶδο. Τη {Π6 

Ρουῆ, δπα ρὶρῆ. {ΠπΠ6 βἰρ]θ νὉ. 

15. ΘΟΙΏΤΟΠ. 

θ4 ἤκαζον. . . προεληλακέναι, πον 

71αποϊοα ἐμαξ ἱμπομ παὰ οἵίπον 

φοῆθ ΟἹΓ᾽ ἦν μι δεῖ οὐ παὰ 

᾿ς 

Ῥιϑηῃροα Κογιυαγα ἰο 8εἴζε 80ηϊ6 

γοξίξίοη. οἴχομαι 88, ἃ5 0588], 

{Π6 ἔοτοοθ οὗ ἃ ροσῇ. 

88 εἶ,.......ὅἍ.ἢ, οὐ πῶ; 

αὐτοῦ, 1.}.67γ6 ἐπιοη 0676. 

66 ἔδοξεν : {Π6 ἀδυπαθίοῃ ἰ5 βίσικ- 
ἰῃρ Βοσθ. ΟἿ 158 που] 186, 
δι, 6. 5. 102. 

67 ἀμφὶ δορπηστόν, αὔοτιέ 5,006 

{ΐηι6. "ΓΘ ΡΏγαβθ ἰβ ΡγοΌ 8 ]ν 

8 ΟΪα οὔθ. δεῖπνον νγχ85 ἐπ Αἰ- 
{16 ννοσα ἴοῸ συ ἢ 6. θυθηϊηρ' Τη68]--- 

1η6 οὨΪΘ τη68] οἵ {ῃ6 ἄν. (δόρ- 

πον ἰ5 ΘΟΙΠΠΟΩ ἴῃ ΗομΊΘυ, ἃπᾶ 

δορπηστός ΟΟΟἸΓΒΟΠΟΘῚη Ατϊβίορη- 

8Πη685 Μα8.08 103). Ιῃ ἄτθθοο, 
ἃ5 ἴῃ ΕΓΤΟΡΘ ἰο- αν, 6 ΥΘ 6 ΓΘ 

Ὀαΐὺ ὕνο σὑϑρι Δ Ὁ Τη6815 6181]}0 --- 

16 ἄριστον (εἰάγδιιηον ἃ ἴα ζοιιν- 

οἸιοΐἐ6), ἴαϊιζθοηῃ ἃ [1ἰ{{1Ὶ Ὀοθἔογθ 

ποοη, 864 {ἢ6 δεῖπνον. Α ὈΔΙΪΘΥ 

οαἶτθ, αἰρρϑα ἴῃ τπητηϊχθα πν]η6, 

γγᾺΒ Θαΐθῃ ΟἹ υἰβὶ πρὶ, ἃ πα βΒῈΡ- 
ΡΠΘα {π6 ΡΙδοθ οἵ {86 τπηοᾶθιῃ 
οαζό. Οπ {π|5 Βα δ͵θαΐ, 5βθ6 Ὁ] 1 Ις, 

1176 ΟἹ {6 Αποϊογξ Οὐ εοῖ5 141.-- 
52. 

68 ταύτης μέν : μέν φςΟποϊπαοβ {ῃ9 

ταύτης μὲν τῆς ἡμέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. κατα- 18 



λαμβάνουσι δὲ τῶν τε ἄλλων χρημάτων τὰ πλεῖστα διηρπασ- 

ἑ ῬΟΘΟΙΣ ΤΣ ΟἸ. .Χ Τ01 

΄ Ἄν 2.88 ΄ ΠΥ ΝΥ ΓῚ ὧν Ἁ ς “ Χ » ΄ αὐϑ 
μένα καὶ εἴ τι σιτίον ἢ ποτὸν ἣν, καὶ τὰς ἁμάξας μεστὰς ἀλεύρων 

ν- ἀνῶ Ν » ἃ “ ον “ » , Ἀ , 

ΟΣ καὶ οἴνου, ἃς παρεσκευάσατο Κῦρος, ἵνα εἴ ποτε σφόδρα τὸ στρά- 
:ἣ ὃ  - Ξ Ω τευμα λάβοι ἔνδεια, διαδιδοίη τοῖς “ἄλλησιν-- ἦσαν δ᾽ αὗται 

Δ τετρακόσιαι ὡς ἐλέγοντο ἅμαξαι. καὶ ταύτας τότε οἱ σὺν βασι- 

19 λεῖ διήρπασαν. ὥστε ἄδειπνοι ἦσαν οἱ πλεῖστοι τῶν ᾿ Ελλήνων" 

ἦσαν δὲ καὶ ἀνάριστοι: πρὶν γὰρ δὴ καταλῦσαι τὸ στράτευμα 

πρὸς ἄριστον βασιλεὺς ἐφάνη. ταύτην μὲν οὖν τὴν νύκτα οὕτω 

διεγένοντο. 

δρίβοᾶθ, 85 5δο οἴζοπ. ΟΠ. μὲν δή, ἴ4 ἦσαν... ἀνάριστοι: δ 61η- 

6. 1. 10, 8)πα μὲν οὖν, Ὀ6]ονν, 1. 160. Ρμδύϊο. οἸδαεθ. ΓΘ οΟἢϊδ5η 

ἼὋ εἴ τι. .. ἦν, τὐπαΐουον ἐπ} Βοιρ θη {Π6 οἴθροί. 
τα ἴο οαΐ ΟΥ̓ αγίη. ΟἿ. ἃ. Ὁ. 15 καταλῦσαι : ο΄΄. α. 8. 2. 

4,, ψιἢ {πΠ6 ποθ. σιτίον ΒΘ 77 διεγένοντο: οὗ. ο. ὅ. 84, δῃηα 
ΤῊ ΘΟ ΓΆΓΘΙ [Ώϑη σῖτος. {Π6 ποῖΐθ. μέν ἴῃ {Π15 ΟἸα 156 15 

τὰς ἁμάξας : 00]. οὗ διήρπασαν. 1. 14. Ῥϑ]δησθα Ὀν δέϊη 11,1,832. ΤῊΘ 

Αἴΐου Π6 ρϑιθηῃηςῃθβιβ Ὁ 15 τϑ- ΟΥΙΡΊΏΔΠΥ σοηπρϑοῖθα πδγγαίινθ 

ΒαΙηΘα ὈΥ καὶ ταύτας. 1ῖ5 1ηἰθυγαρίθα Ὀν {πῃ6 ἰδΐίϑυ 

μεστάς, τυλῖοι παὰὶ θθθη, 1] οΓ; αἰ νγιβίοη. ἰηΐο θοοῖβ πα [ῃ6 

Ὀαΐ [Π9 6]11ρ515 οὗ οὔσας, [Π 6 1πη 0. Ιηἰγοα ποίου ῬΘΙΔΡΤΆΡη ρΡτθ- 

Ρατεϊς. (α. 1289; Η. 8δ5θ8;: Β. 542, ἤχϑρα ἰο Βοοῖκς 11; βθθ 89 ποχῦ 

1), 15 Βαγα!]ν [6]0. ποΐθ.Ό. Τπ ρϑᾶιύ οὗ {86 ψόουκ 

"3 ὡς ἐλέγοντο : ἃ Β' Π κἰηρ' ἰπΠβίύϑ Π 66 ῬΙΓΟΡΘΙΙΥ ο81||66 {86 Αἀπαθαϑῖ8 

οὗ {Π6 Ρθυβ. οοῃβέγποίοη. 6 Π65 ἢ6Γδ. 

[-- 
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Ι. [[Ὡς μὲν οὖν ἠθροίσθη Κύρῳ τὸ ᾿Ἑλληνικὸν ὅτε ἐπὶ τ 

τὸν ἀδελφὸν ᾿Αρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῇ ἀνόδῳ 
3 μ πὸ ς ΄ Ε ’ » ε -“ 5 Ψ Ἀ 

ἐπράχθη καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε καὶ 

ὡς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ Ἵ“Ἑλληνες ἐκοιμήθησαν 
», .. , -“ Ἀ “ -“ ᾿ “ , , οἰόμενοι τὰ πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ 

δεδήλωται. 
“ “- » » , ἌΝ “ Η Ζι 

μαζον ὅτι Κῦρος οὔτε ἄλλον πέμπει σημανοῦντα ὅ.τι χρὴ ποιεῖν 

οὔτε αὐτὸς φαίνοιτο. 

νἷ 

ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύ- 2 

» φΦ ᾽ “ , [ο 

ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμένοις ἃ 
53 ΟΥ̓ τι Ψ “͵΄ Ε] Ἁ , [2 ΄ 

εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν ἕως Κύρῳ 

10 συμμείξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῇ ὄντων ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι ἦλθε 3 

Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμαράτου τοῦ 

ΟἬΑΡΤΕΕ 1 

ΤΠῊΘ ἢιβύ βθούϊοῃ ρίνθϑ ἃ γϑοᾶ- 

Ῥὶ τυ] ίϊοη οὗ Βοοῖς 1 ἃπα 15 8}1 θαΐ 

σογύδ! ἢν πού ὈὉν Χθη. Τὴ ψοῦκ 

τγὰβ ΡΙΌΡΘΔΌΪΙΥ ποῖ αἰνιαθα ἰηξΐο 
θοοῖκβ απο] {Π6 {τη οὗ {Π6 ΑἸθχ- 

ΔηΘΓΙ8 ἢ σ,ΘΙ τη 8 η5 (ὑΠἰτα 8πα 

Βροοηα σϑηαυῖϊθβ Β.6.), 8)8πηα {86 1η- 

{τοσοῦ οηΒ, ἡ ]Ο ἢ 8.6 ΠΟ Του πα 

ῬΡγθῆχρα ἴο 8411] ὕῃθ Ὀοοκβ θχοθρύ 

{86 Βἰχίῃ, 8 γ 8 ῬΡΥΟΌΔΟΙΥ δααραᾶ δὲ 

{Πΐ {ἰτη6 ΟΥὙ ΘνΘὴ ἰαΐθσ. ΤῊ ο]οβθ 

οοπηθοίςοη Ὀοῦνθθη 1, 10, 819 πα 

11,1, 8 2 (μέν---δέ) Πἃ5 ὈΘ6Θη πούθα 

ἃ ΌονΘ. 

8 ὡς, ποι. 'ΠΘ ἤνϑ ᾿παϊγθοῦ 40685- 

[ἸΟη5 ἴῃ {Π15 ΒΘοίοη 816 5105. 

οὗ δεδήλωται. 

δ νικᾶν, 6 αἱοίογίοιι, Ἠ85 οὔξζθη 

{86 ἴονοθ οὗ ἃ ρογῇ., ἐο αῦδ οοτ- 

χιιογοα (ἃ. 1256, ΗἩ. 8217, Β. 521). 

6 δεδήλωται, απ γεοογα θα. 

ἴ σημανοῦντα : ΡΌΓΡΟΒΘ. 

ὅ,τι χρὴ ποιεῖν: αἰτοού, τέ χρή, ἃ 

ἔγθφαθηῦ βαθβίϊςαϊο ἔον {86 ἀ6- 

᾿θογαίϊνθ Βα Ὀ)ν. 

8 συσκευασαμένοις : ἴογ {Π6 6856 οὗ 

815 8Πη6 {Π6 ΤΟ]]ονηρ Ραγίϊ6Β., 

5606 {Π6 ποίθ οἡ λαβόντι, 1, 2, 4 1. 

9 εἰς τὸ πρόσθεν: «6.1, 10,191. ΤῈΘ 

αἰγθούϊδνοη ψγβ Ρι ΘΒ ΘΔ ὈΪν ἴο- 

ψᾶταὰ ΒΑΌν]Οη. 

ἕως... συμμείξειαν : αἰτοοΐ, ἕως ἂν 

συμμείξωμεν. 

10 ἤδη. . - ὄντων, τὐἤόθη ἐποῃ τὐοῦα 

ποι οὐ ἐπα ροϊπέ ὁ βἰαγέϊηρ, 

56η. 805. ψ ἢ οὐἰτἰθα 50). ΟΝ 

προϊόντων, 1, 2, 99, 

ἡλίῳ, οΥ. 1,10, 60, πα {πΠ6 ποῖϑθ. 

11 Τευθρανίας : 566 ἴΠ8 τηὰᾶρΡ. ΤΕΪΒ 
αἰβίσιοῦ Βαὰ Ὀθθπ ρίνθη ἴο 9)8- 

ταϑτδύαβ Ὁ. Πδυὶα5. 

γεγονὼς ἀπό: ΠΘ ΤΔΥ 006}} Πᾶνθ 
ὈΘθὴ [86 σγαπάβοῃ οὗ αιηδγα- 

ἴὰβι ΕῸΣ 06 Ἰαὐζου, 5606 {89 

γοοϑΌ. 

102 
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Λάκωνος, καὶ Τῇλοῦς ὁ Ταμώ. οὗτοι ἔλεγον ὅτι Κῦρος μὲν 
ἮΝ ν “ ἮΝ “ξς 

τέθνηκεν, ᾿Αριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἴη μετὰ τῶν 
Μ 4 “ [ον ΄ὔ [4 Ν ,,: .“ 

ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῇ προτεραίᾳ ὥρμηντο, καὶ λέγει ὅτι 
Ε} ΄ ε 

ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμένοιεν αὐτούς, εἰ μέλλοιεν ἥκειν, 
“ Ἂ {ν δ “-“ 

τῇ δὲ ἄλλῃ ἀπιέναι φαίη ἐπὶ ᾿Ιωνίας, ὅθενπερ ἦλθε. ταῦτα 
΄ ν ν ΟΣ ἢ ͵ 

ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι “Ελληνες πυνθανόμενοι 
, τ 

βαρέως ἔφερον. Κλέαρχος δὲ τάδε εἶπεν: ᾿Αλλ’ ὥφελε μὲν 

Κῦρος ζῆν: ἐπεὶ δὲ τετελεύτηκεν, ἀπαγγέλλετε ᾿Αριαίῳ ὅτι 
“ “ ΝῪ Ἔ “ , -“ 

ἡμεῖς νικῶμέν τε βασιλέα καὶ ὡς ὁρᾶτε οὐδεὶς ἔτι ἡμῖν μάχεται, 
Υ ᾽ τα ΝΥ " ᾽ , Ἃ ΓΥΣΒΕῚ ,ὕ ᾽ 

καὶ εἰ μὴ ὑμεῖς ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. ἐπαγ- 
΄ 7 ᾿ 

γελλόμεθα δὲ ᾿Αριαίῳ, ἐὰν ἐνθάδε ἔλθῃ, εἰς τὸν θρόνον τὸν 
“-“ ᾽ , “Ὁ Ὶ Ν 

βασίλειον καθιεῖν αὐτόν: τῶν γὰρ μάχην νικώντων καὶ τὸ 
Ε 5 Ὁ» “ » Ἁ » ΄ Ἁ 5 , Ν ᾿) 

ἄρχειν ἐστί. ταῦτα εὐπὼν ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν 
“ , Ἂ, 

αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν᾽ καὶ 

γὰρ αὐτὸς Μένων ἐβούλετο: ἣν γὰρ φίλος καὶ ξένος ᾿Αριαίου. 

12 Τλοῦς: οΥ.1, 4,104. Ηθ Β5θθιη8 

ΒΌΘΘΘΗΙΥ ἰο Πᾶνθ ομϑηρθα Β1465. 
ἸΤαμώ: ο7.1,4,9. Ἐὸτγ {86 ἔοτγιῃ οὗ 

{86 σϑῃ., 560 ἃ. 196; Η.159; Β. 92. 

ἔλεγον ὅτι : Ιηἰτοσ ποϊπρ' ἰηα]ν. αἴ56. 
ν᾽ ἰο ἢ οοπίϊηπιθβ ἴο {86 6πα οἵ 

{Π Ββθοίϊοη. τέθνηκεν(αϊτοοῦ ἔουτα 

τοῦδ! 66), εἴη ἃ πα λέγει (τ 1 φαίη 

ν᾽ ΠΟ Τϑθατηθβ ἰ) τὸ αποίοα 

αὔθ ἔλεγον ὅτι. λέγει ὅτι ΦΟνΘΙΠΒ 

περιμένοιεν (αἸτΘοῦ, περιμένομεν) απ 

ἀπιέναι ἀΘΡ6 Πα5 ΠΡΟΠ φαίη. 9 

Βᾶγθ, ὑπμογθίοσθ, ΘΟ ΌὉΪ]6 ἱπαϊν. 

αἴ86. 

18 πεφευγὼς: ρᾶγίϊο., ποῦ 8Π ορί. 

ΜΙ εἴη. Ἐθηᾶοσ, μαὰ δα απὰ 

1068. 

σταθμῷ: 6.1, 8, 2. 

15 μέλλοιεν : αἰγοοῖ, μέλλουσι. 

16 τῇ δὲ ἄλλῃ, οὐν ἐῆα πιοαΐ. 

ἀπιέναι: ἃ ἔιιί. 3Ξ'6ϑ οη 1, 3, 2. 
ἐπί, ἐοισαγ 5. 

17 ἀκούσαντες. . 

ῃοΐθ {Π6 ἢ 85}. 
πυνθανόμενοι : 

18 βαρέως ἔφερον: 67. 1, 3,11. 

ἀλλ᾽ ὦὥφελε. .. ζῆν, Τεἰϊ, τυοιϊα 

ἐμαΐ Ονγιβ τὐθγῈ αἰΐυο. ὅθε α. 
1519. ἘΠῚ 8118: ΕΒ: 588: 

20 ἡμεῖς: 581ἃ νι ρῥτὶαθ ἴῃ οοη- 

ὑγαβδύ σι {Ππ0 ἀθ8α Ογγυβ. 

21 εἰμὴ .- - - ἤλθετε, ἐπορευόμεθα ἄν: 

ποίθ {π8 ἴβῃβθβ, 8πα 566 ἃ. 1397: 

Η. 895; Β. Θθ06. 

22 ἐπαγγελλόμεθα : {Π6 τηϊα. ΤΠ ΚΒ 

{Π6 δοΐ 85 νοϊππηΐδυν. 

28 βασίλειον : [86 84}. ἃπα [Π6 σΘη. 

Βίϑηα οἰοβθ ορϑίπους βθ6, μον- 

Θνϑυ, {μ6 ποίθ οἡ Κύρειον, 1, 10, 3, 

καθιεῖν : ἴογ {Π6 οττηδίοη οὗ βΌ ἢ 

ξαΐαταβ, 566 α. 665, 8: ΗἩ. 495; 

Β. 215: 

νικώντων: ῬΟΒΒΘΒΒ5. ΡΌΠ. ψγ]Γ ἐστί, 

ΟΥ. Τισσαφέρνους, 1, 1, 28. 

25 Χειρίσοφον: 566 {ῃ6 [Ιπίτοα,, 

827. ΑΒ ἃ τοργθβδϑηΐαῦινθ οὗ [Π6 

τηοϑὺ ρονϑεα! βίαΐθ ἴῃ τσθθοθ 

ἢ6 νγᾶβ νυ ]56 1. ΟΠΟΒΘΗ. 

26 φίλος καὶ ξένος : ΘΔ 0 ψοτα Ὠ88 

20 

25 
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Οἱ μὲν ᾧχοντο, Κλέαρχος δὲ περιέμενε: τὸ δὲ στράτευμα 6 

ἐπορίζετο σῖτον ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων κόπτοντες τοὺς 

βοῦς καὶ ὄνους" ξύλοις δὲ ἐχρῶντο μικρὸν προϊόντες ἀπὸ τῆς 

φάλαγγος οὗ ἡ μάχη ἐγένετο τοῖς τε οἰστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὺς 

ἠνάγκαζον οἱ “λληνες ἐκβάλλειν τοὺς αὐτομολοῦντας παρὰ 

βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις καὶ ταῖς ἀσπίσι ταῖς ξυλίναις ταῖς 

Αὐγυπτίαις - πολλαὶ δὲ καὶ: πέλται καὶ ἅμαξαι ἦσαν φέρεσθαι 

ἔρημοι: οἷς πᾶσι χρώμενοι κρέα ἕψοντες ἤσθιον ἐκείνην τὴν 

ἡ μέραν. 

Καὶ ἤδη τε ἣν ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγορὰν καὶ ἔρχονται παρὰ 

βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους κήρυκες οἱ μὲν ἄλλοι βάρβαροι, ἣν 

δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος εἷς “ὕλλην, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Τισσαφέρνει 
Ν , Ων - 

ὧν καὶ ἐντίμως ἔχων: καὶ γὰρ προσεποιεῖτο ἐπιστήμων εἶναι 

15 σὰ ἴογσοθ. ΒῸΣΪ ξένος, 566 [6 

ΨΘΟΙΒ. 5ΠπῚ “0 1 55. 

ΩἽ οἱ μέν: ἃ Βοιηονῃδύὺ β γι κῖηρ 

δ παθύοῃ. 

περιέμενε: Π]ὶ56 σοΙηρου πα 85 ἴῃ 

ῬΙδοθ ψΏθη {Π6 οΠ6 νγαϊζϊηρ Ὠ85 

πούμίηρ ἴο ἅο: οὕ. {Ππ6 οο!]οα 8} 

ρ΄... ἰοα Γ αγόοιπα. 

28 σῖτον: ΠοΙΘ 7006, ἴῃ {πὸ Ὀτοδα- 

οβῦ 86η86. 

ὅπως ἐδύνατο, α8 δο5ὲ ἐΐ οσοιτϊα. ὅπως 

18. ἢθτθ {ῃ9 τ0}]. δᾶν. ΔΊ {Β18 

Ῥάββδρθ οἵ. [6 βίτα δ ΟΠΘ, 1, ὃ, 

8. 0 6πα. 
κόπτοντες: Ρ]., ὈΘοδαΒ56 στράτευμα 

[ΤΠ Ρ]165 στρατιῶται. 

τοὺς βοῦς καὶ ὄνους: {πΠ6 τί. 6χ- 

ΡΙΓΘδβθᾶ θα οποθ; αἵ. 1, 1, 10, 

8 η6 {Π6 μοίθ. 
29 ξύλοις, 5. Κιιοῖ, ἴῃ ἃΡῬοβ. σι 

οἰστοῖς, γέρροις, ἃηἃ ἀσπίσι, 41}1 οἵ 

Υ ΠΙΟΠ ἃι6 ρονουπθα Ὀγ ἐχρῶντο, 

{Πη6 ἰηἰθγσνθηϊηρ Οἰᾶβοβ ὈΘΙΠΡ 

Ῥϑιθηςῃοίϊο. 

81 ἠνάγκαζον : γΓ8 5. 85 1 ἴῃ ρ]ρῖ. 

ἐκβάλλειν : ὁ. 6. ουΐ οὗ {Π6]τγ αν ΓΒ. 

αὐτομολοῦντας: 67. 1, 1, 62. 

88 ἦσαν φέρεσθαι: ἃ ΒοΙηθν δῦ ΓΆΓΘ 
1586. οὗ {896 ᾿πῆη., ἴῃ ῬΙ͵ΙΌΒΘ, δ 

Ιθαϑύ, θαὺ οὔθ 5βονίηρ ΟἸΘΑΓΙΥ 

105 ἀδύ. ἔοσθ. ὅθ α. Μ. Τ, τς, 
ΒῸγ {Π6 οὐ θα οὖσαι ψ ΊΓ ἔρημοι, 

ὁ ΤΟ Ό: 
84 κρέα, δὲέβξ οΓ πιεαί. ΤῊ ΟΡ]. 

5, ἃ5. 5.8], ΘΧΡγΘββθα σῖῖ Ὀαΐ 

ΟΠΘ οὗ {89 ὕψο ρονθυῃϊηρ οΓα8 

(ἕψοντες ἤσθιον). 

86 καὶ ἤδη τε ἣν: οΥ 1, 8,1. 

παρὰ βασιλέως: ῃ6 οἴοτΓβ, αἸι5 
απ Τϑιηοβ, δα σοϊὴθ ἔγοῃ 

Ατίϑϑαβ, ἡ ποπ {Π6 το β οοη- 

Βιαογρα {Π 61: ἔγιθηα. 

87 οἱ μὲν ἄλλοι: ἴπΠ ΔΡΡοΒ. ψΊ ἢ 

ΤῊϊ5 νοῦα παίαγα!ν 

Ὀ6 Το] ον Ὀν εἷς δ᾽ αὐτῶν Φαλῖνος 

Ἕλλην, θαὺ {Π6 ΟΥΑΘΙ ΟΒΟΒΘῊ 15 

ΠΟΤ Ῥοϊηΐθα. ΤῊ1ΒῬββαᾶθθ Θοη- 

ἰγααϊοῦβ {86 βίαιθιηθηΐ οὗ Οὐθβὶαβ 

(ΡΙαῖ. Α(γ»γοα;:. 13) {πα΄ ΒΘ ΒΙτηβο} 

νγ88Β ἃ ἸΏ ΘΙ 61 οὗ {Π6 ΘΙ ΌΔΒΒΥ. 
89 ἐντίμως ἔχων: Θδαπἰνα] ηΐ ἴο ἔντι- 

μος ὦν; 6. εὐνοϊκῶς ἔχοιεν, 1,1, 21. 

Χρῃ. βθϑῃὴβ ἴο Ὀ6- 

1ιθγθ Πἰμη 8Π ἱπηροβῖοσ. 

κήρυκες. 

προσεποιεῖτο : 
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τῶν ἀμφὶ τάξεις τε καὶ ὁπλομαχίαν. οὗτοι δὲ προσελθόντες 

καὶ καλέσαντες τοὺς τῶν ᾿λλήνων ἄρχοντας λέγουσιν ὅτι βασι- 
-“ 4 “ 

λεὺς κελεύει τοὺς Ἵλληνας, ἐπεὶ νικῶν τυγχάνει καὶ ἸΚῦρον 

ἀπέκτονε, παραδόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ βασιλέως θύρας 
ς Ζ Ε ΄ » , “ Ν ΘὉ ς εὑρίσκεσθαι ἄν τι δύνωνται ἀγαθόν. ταῦτα μὲν εἶπον οἱ βασι- 

λέως κήρυκες" οἱ δὲ λληνες βαρέως μὲν ἤκουσαν, ὅμως δὲ 

Κλέαρχος τοσοῦτον εἶπεν ὅτι οὐ τῶν νικώντων εἴη τὰ ὅπλα 
, » 53. Κ ς κ , ᾿5';Ἵ ΜΚ ͵΄ Σ 

παραδιδόναι: ἀλλ᾽, ἔφη. ὑμεῖς μέν, ὦ ἄνδρες στρατηγοί, τούτοις 
» ΄ “ , , Ἀ " » 41. κ ἀποκρίνασθε ὅ,τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον ἔχετε: ἐγὼ δὲ 

αὐτίκα ἥξω. ἐκάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι 
Ἀ Ε δς 2 ΄ » ἊΝ , τὰ ἱερὰ ἐξηρημένα- ἔτυχε γὰρ θυόμενος. 

Ἔνθα δὴ ἀπεκρίνατο Κλεάνωρ ὁ ᾿Αρκὰς πρεσβύτατος ὧν 

ὅτι πρόσθεν ἂν ἀποθάνοιεν ἢ τὰ ὅπλα παραδοίησαν- ΤΠρόξενος 

40 τῶν ἀμφὶ τάξεις: ἴον {[ῃ6 σξη., 

Β66 α. 1142: Η. 1548: Β. 851. 

ἐπιστήμων 15 866]. ΘΒΡΘΟΙΔ11ν οἵ 

ΒοΙθη πο Κπομν]θᾶρθ. 

41 λέγουσιν ὅτι: {πΠ6 ὨἰδίοΙ. ὈΓ6Β. 
18. ἃ ΒΘΟΟΠΘΛΔΓΥ ἴθηΒ6, γϑῦ ΠΟΠΘ οὗ 

[86 ἔο!]ονίηρ ν 05. ἤϑυθ ὈΘθῃ 

ΟΗδηρρα ἴο {πΠ6 ορύ. ΤΠ τη68- 

Β85Θ 18 ΤΏΟΓΘ ῬΘυθιηρίουυ ἴῃ {Π6 

αἸτθοῦ ἔοσῃη. 

48 βασιλέως θύρας: οΓ. 1, 2, 609, 8π6 

ἴμε6 ποίϑ. 
44 ἂν τι. .. ἀγαθόν, τὑΠπαΐουον 

7ασυοῦ ἐπα οοιϊα. ὅθ {πΠ6 ποῖθ 
ΟὨ εἰ δέ τι, 1, 5, 4. 

46 βαρέως, τὐἱέϊ, απο 67, ταῦπου ὑπ 8 

ιὐτέϊ μοαυῃ Ππεανέ5. 

46 τοσοῦτον, (ογἶ) ἐιτι5. ἩλιιΟ 7, ἃν 

ΘΧΘΔΙΏΡΙΘ οὗ ὥὥϑραγίδηῃ Ὀτθνιίγυ. 

ΟΣ 5570, 
τῶν νικώντων: ο7. 1,1, 28. 

41 ἀλλά: ψ|ςῷἢ {Πϊἰ86 ΟἸΘΑΓΟΒ ΙΒ 

ἴυτηβ ἔτοιη [6 θῆνουβ ἴἰο {Π6 

ατθθκβ. Χρη. ρίνθβ Ηἰβ ψοσᾶβ 
ἴῃ αἰτθοῦ ἔοτιη, ἔφη (εαἰὰ 6) Ὀδ6- 

ἴηρ ρῬαυθηςπῃοίϊο. 

48 κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον, ηϊοδί 

ἐο ψοιι" ΠΟΉΟΥ απο ἐο ψοῖιν ααὶ- 

ναγΐέασο. 

49 αὐτίκα, ργοβοηίϊμ. ΤΠΘ βοδῃηΐ 

αθοίθγθποθ ΟἸθασοῆβ ΒΒ 5. ἴο 

{Π9 ΘΏνΟΥΒ )͵5 ΡΟ] ἶ6. Ηθ νγ88 

8 1} το (οὐ 8510,17, 8η6 283; 

11,3, 89; 8πα 11, 4, ξ. 26), γοῦ ἴῃ 

[0 οῃμα ἢθ ψἃβ δορί θίθὶ] νυ 

Βοοαμηηκοα Ὀγ ΓΓΊ55. 

60 ἐξῃρημένα, τοϊίο!, πααὶ θθθη, ἐαΐδθη, 

οτέ (Γγοηι ἐπ υἱοξίζηι). 'ΠΘ ἴη- 

Βρθούξὼοη οὗ {ῃ6 θηῃΐγαι}]β, θβρθ- 

ΟΙΔΠ1γν {Π6 ΠΟΌΪΘΥ ΟΥΡΆΠΒ, νγἃ8Β 

ΘΟΠΒΙΘΓΡΘα οὗ συθαῦ πηρογύδϑηςθ. 

θυόμενος: ΕΓ. 1, 1, 85, ἃπα {86 ποίθ. 

51 Κλεάνωρ: 666 {Π6 Τηΐτοα,, 838. 

πρεσβύτατος τηϊιβθῦ Πϑν6 ΓΘίρθυθμοΘ 

ἴο ΠΟΙΟΥ͂ 8η6] πῆμ ηοθ τϑίπου 

[Π8η ἴο ἃ56, 8ἃ5 ἴῃ Ψ, 8,81 ῬΗ]- 

Ιθβίπιβ δὰ ϑορῃβϑθηθίαβ 816 

641164 {Πῃ6 οἰαθθί. ΟἸθϑηοΣ ἰδ 

οὔΐϑθῃ Ὀγουρηῦ πο ῬΓΟΙΆΪΠΘΠΟΘ. 

ΕῸΓ ΡΎθοθάθποθ ρίνθη ἴο 8ρθ, 

ο΄. ΤΙ], 1, 8. 34, δηα ΧοποΟΡρΒΟη 'Β 

ψγοΓ5 τοραγαϊηρ Ὠἰπη 5618, 171,1, 

8. 20 9πα. 

δ2 ὅτι. . . παραδοίησαν, ἐπαΐ ἐπον 

40 
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οι οι 

100 ΑπαρΡαϑῖ8 

δὲ ὁ Θηβαῖος. ᾿Αλλ᾽ ἐγώ, ἔφη. ὦ Φαλῖνε, θαυμάζω πότερα ὡς 

κρατῶν βασιλεὺς αἰτεῖ τὰ ὅπλα ἢ ὡς διὰ φιλίαν δῶρα. εἰ μὲν 

γὰρ ὡς κρατῶν, τί δεῖ αὐτὸν αἰτεῖν καὶ οὐ λαβεῖν ἐλθόντα: εἰ δὲ 
7 ΄ »"Ἵ ’ »Μμ. »"Σ [4 ἜΡΝΝ 

πείσας βούλεται λαβεῖν, λεγέτω τί ἔσται τοῖς στρατιώταις, ἐὰν 

αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται. πρὸς ταῦτα Φαλῖνος εἶπε- Βασιλεὺς 
΄- ξ - ΕῚ " “-“ Ε] ’ ΄ Ἁ Ε] “ Μ) “ 

νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε. τίς γὰρ αὐτῷ ἔτι τῆς 
- - “- - 3 » 

ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νομίζει δὲ καὶ ὑμᾶς ἑαυτοῦ εἶναι, ἔχων ἐν 
- ΄“- -“" Ἀ 8 -“ 

μέσῃ τῇ ἑαυτοῦ χώρᾳ καὶ ποταμῶν ἐντὸς ἀδιαβάτων καὶ πλῆθος 
᾽ ΄ ἣν ἀρὰ τ τ νν , » - “ » Ὁ» ᾽ ΄, 
ἀνθρώπων ἐφ᾽ ὑμᾶς δυνάμενος ἀγαγεῖν ὅσον οὐδ᾽ εἰ παρέχοι 
΄ ΄ ’ ΩΝ » »“" Ἁ -“ , ᾽ 

ὑμῖν δύναισθε ἂν ἀποκτεῖναι. μετὰ τοῦτον Θεόπομπος ᾿Αθη- 
- -“ “ ς -“ »-“" » Μ 

ναῖος εἶπεν: Ὦ, Φαλῖνε, νῦν, ὡς σὺ ὁρᾷς, ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν 
Ν Ν φς 

ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα καὶ ἀρετή. ὅπλα μὲν οὖν ἔχοντες 
», Ἁ. ἃ “ » ΄“ -“ , ὃ ΕΝ “ Ἁ 

οἰόμεθα ἂν καὶ τῇ ἀρετῇ χρῆσθαι, παραδόντες δ᾽ ἂν ταῦτα καὶ 

τῶν σωμάτων στερηθῆναι. μὴ οὖν οἴου τὰ μόνα ἀγαθὰ ἡμῖν 

ὄντα ὑμῖν παραδώσειν, ἀλλὰ σὺν τούτοις καὶ περὶ τῶν ὑμετέρων 

ἀγαθῶν μαχούμεθα. ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Φαλῖνος ἐγελασε καὶ 
’ 

εἶπεν: ᾿Αλλὰ φιλοσόφῳ μὲν ἔοικας. ὦ νεανίσκε, καὶ λέγεις οὐκ 

τομαὶ αἷς θοξοντα ἐπ τοοτια 

σῖυο τῷ ἐϊποῖ αὐηιβ. ἄν 5065 

ἢ Ὀοίἢ ν 5. 

Πρόξενος : ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ἔγιθμα. 8.66 

086 [πύγοᾶ., 838, δπᾶ 1Π|, 1, 

854-10. 

88 ὡς κρατῶν: σίνγοβ 86 νἱϑὺν οὗ 

{86 Κίηρ, ποῦ [Πϑὖύ οἵ {Π6 ατϑοῖβ: 

50, ὈΘΙΟΥ, ὡς διὰ φιλίαν δῶρα, α8 

σέβ, αἰϊοσίησ ἱμπαὲξ πὸ τ8 οἱἱν 

Ζνϊοπα. 

86 πείσας : οοπίταδβίθι τυ ἢ ὡς κρα- 

τῶν. 

ἐὰν. . . χαρίσωνται, ἐγ ἐπε σταπέ 

μΐηι ἐπυἶβ Γασον. ΜΜΊ [89 ΒΟ] 

βθῃΐθησθ οὐ Ἱ, Ἱ, 43. 

88 αὐτῷ: αδί. αἴΐον {πΠ6 νὉ. οὗ οοη- 

ἰοπαϊηρ (α. 1117; Η. 112; Β. 

916). 

89 ἀρχῆς: (.11928; Η. 1394; Β.36060. 

ἑαυτοῦ : ΟἿ. νικώντων, 1. 46. 

ἔχων: οα0.88)], ἃ5 δυνάμενος, ὈΘΊΟν. 

629 μέσῃ: ἔογ {Π6 ροβίζίοη, 566 1, 2, 

41. δηα {86 ποῖϑθ. 

ΘΙ ὅσον - - - ἀποκτεῖναι, 80 οτεαΐ 

ἐμαΐ, οὐϑη τῇ 6 5ποια ριεΐξ ἐμ θηι 

ἴηι, ψοῖι" Ῥοισοῦ, ψοῖι τοοια ποῖ 

δὲ αδίο ἐο βία ἐποηι. 

62 Θεόπομπος: τηθηϊοηθα ΟΠἾΪΥ͂ 
Βοσθ. Τδθ ἰηΐθγιοσ ΜΘ, σὶνθ 

Ξενοφῶν: γοὺῦ βθθὸ {860 ποῖθ ου 
ἔφασαν, ὈθΙονν, ]. 12. 

608 ὡς σὺ ὁρᾷς, α8 ψοῖι οατὶ 866 ον 

μοι 561. 

θ4 εἰ μή, εαερέ. ΟΥ.1, 4.115. 
ἔχοντες: Θαμπϊναϊθηΐ ἴο εἰ ἔχοιμεν; 

ο΄. παραδόντες, ὈΘ]ονν. 

606 ἄν: ψΊΓῊ χρῆσθαι ; δἰ] τὶν {86 

Ὠθχὺ ἄν ροοβ ψἱ ἢ στερηθῆναι. 

Οοηβα ῦ [86 ποΐθ οἡ 1, 8, 39. 

ΘΤ παραδώσειν : 806. ἡμᾶς, ΘΑΞῚῚΥ ΒῸΡ- 

ΡΙρα ἔτοιῃ {Π6 ργϑοθαϊησ ἡμῖν. 

68 ἐγέλασε, διιγκέ ἐπίο α Ἰαιιαῆ. 8 

ἸΠΡΎΘΒΒΙΨΘ 8ΟΓ, 

1 

13 
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15 

τὸ 

ΠΟ ἤρ Τ 101 

" » Ἁ ΄ " Χ 

ἀχάριστα- ἴσθι μέντοι ἀνόητος ὦν, εἰ οἴει τὴν ὑμετέραν ἀρετὴν Τ 

περιγενέσθαι ἂν τῆς βασιλέως δυνάμεως. ἄλλους δέ τινας 

ἔφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους ὡς καὶ Κύρῳ πιστοὶ ἐγένοντο 

καὶ βασιλεῖ ἂν πολλοῦ ἄξιοι γένοιντο, εἰ βούλοιτο φίλος 

γενέσθαι" καὶ εἴτε ἄλλο τι θέλοι χρῆσθαι εἴτ᾽ ἔπ᾽ Αἴγυπτον 

στρατεύειν, συγκαταστρέψαιντ᾽ ἂν αὐτῷ. 
Ἢ .β' Κλέ Ὁ ΝΥ ᾽ , 1 "ὃ ᾽ ν τούτῳ ἔαρχος ἧκε, καὶ ἠρώτησεν εἰ ἤδη ἀποκεκρι- 

μένοι εἶεν. Φαλῖνος δὲ ὑπολαβὼν εἶπεν: Οὗτοι μέν, ὦ Κλέαρχε, 

ἄλλος ἄλλα λέγει: σὺ δ᾽ ἡμῖν εἰπὲ τί λέγεις. ὃ δ᾽ εἶπεν: ᾿Εμγώ 

σε, ὦ Φαλῖνε, ἄσμενος ἑώρακα, οἶμαι δὲ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες" 

σύ τε γὰρ “ἄλλην εἶ καὶ ἡμεῖς τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ ὁρᾶς" ἐν γὰρ η ἡμ ρᾷ 
Ἃ Ἀ" τῶν ΄ , »" ΄ Ἀ Ὺ 

τοιούτοις δὲ ὄντες πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι τί χρὴ ποιεῖν 

69 ἀλλά, τ0ο1]. 

φιλοσόφῳ: . 6. ὁηὉ ἰγϑίηθα ἴῃ 81- 

δσαιϊιηθηΐ, θαὖ ππηπίϊοα ἔον δούϊοη. 

70 ἀχάριστα: ᾿ΤΟὨΪΟ68], 85 ν᾽ 6 τηϊσῃῦ 

Βα γ, Υγοῖν αὐ ϑϑγ ργοίἐϊίῃ. 

ἴσθι... ὦν, ποι ἐπαΐ ψοιι αΥὸ. 

566 6. 1588; Η. 982 Β. 661. 

71 περιγενέσθαι ἄν, οοτία (ρο55101}} 

σοί ἐπα δοίέον οὔ. ΟἿ. 1, 1, 56, 

8ηα [ῃ6 ποΐθβ. 

ἴῷ2 ἔφασαν: Χρη. ἀρδίη ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο 

σἷνθ {ῃ6 πϑιγαίϊνθ δ βϑθοοπα 

ΠΡῸΣ 67..1: 8, 19. 

λέγειν: πη ροσῖ, ἰπῆη., 8511, 8, 107. 

ὑπομαλακιζομένους: ἴογοΘ οὗ {Π6 

ΡῬΓΘΡ. 

[4 ἄλλο τι: ἰΠΠΘΓ ΟΌ]. 7201. απῳ- 

ἐμΐηρ οἰ586. 

θέλοι : ἔογ {Πϊ5 ἔοσγιη, 566 [88 νοοϑθ: 

156 συγκαταστρέψαιντο : ἰηδπίοαα οὗ 

ἃ ΘΟΠοΟΙπβίοη {πδὺ σπουϊα ἕο! ]ον 

ΘαΌΔΙΥ Μ0611 δξου δἰ πο βὰρ- 

Βθβίοη, γγ 809 ἃ ΒΡΘοἶ8] ρΡῇ τ 56 

ΒΓ ηρ' [Π 9 Βθοοπα οη9 οηἱυ. ΟΥ̓. 

1,9, Ττθ0 Εἰ, ἀπᾶ {μ8 ποίθ. Ἐ;συρίύ, 

Βυθαποα ὈΥ Οδιηθνυβθβ, ῃ84 τϑ- 

νοΙ θα ἀασὶηρ [86 Γϑὶρῃ οὗ δ ΓΒ 
Νοίμιιβ, ᾶηᾷ πᾶ ποῖ γϑῦ Ῥθθῃ 

ῬΘΓΙΠΔΉΘΗ ΠΥ ΓΘΟΟΠαΌΘΓΙΘα, 

70 ἐν τούτῳ: ἀϑυπαθίοῃ οὗ τδρ!α 

ΠϑΙταῦϊνθ; οΟὔβουνθ {πᾶ ῬΒδ- 

11 π15᾽ ΔΏΒΥΘΙ 15 ποῦ ρσίνθη. 

εἰ, τὐποίπον. 

77 ὑπολαβών: Δ ὈΒοϊαΐθ, 85 οὔζξθῃ, 

ἐγυΐογγι ρίζης. 

οὗτοι. . . ἄλλος ἄλλα λέγει : ραγίϊ(. 

ΘΌΡοΟβΒ. 869 [ῃ6 ποίθ οἡ 1, 8, 17. 

Ήρτθ {Π6 νΌ. ἃρυθθβ ιὺἢ ἄλλος: 

186 ορροβὶΐθ ργθθιηθηῦ ἰβ Του πα, 
Ὁ. ἢ. 1. Ὁ. 68 

Ἴ8 εἰπέ: ἴον {Π6 δοσϑηΐ, βε6 ἃ. 131, 

2; Ἡ. 3870; Β. 210 ποίϑ. 

λέγεις, ἤαῦε ἴο βαῃ, ἐϊυϊηο. 

ἐγώ : ΘΙ ἢ .ϊο, δ] ποΐηρ σύ, ΔΡονΘ. 

19 ἄσμενος : 86]., ΠΘΙΘ νγγ6 τι8δ6 {ἢ 

δᾶν. ΟἿ. προτέρα, 1, 2, 149, πὰ 

1π6 ποίΐθ. 

οἶμαι: ψιϊπουῦῦ ἱπῆἤθπθηοθ οἡ {86 

οοπδίγποίοη. [9}ἢ {8156 τι50 {86 

ἔοττη οἶμαι 15 ΡΤΘθυ θα; ΘΒ ΠΘΓΘ 

οἴομαι. 

80 τοσοῦτοι ὄντες ὅσους : ΒΙΓΟΏΡΘΓΙ 

{ῃϑῃ πάντες ὅσους. “Ἑλληνές ἐσμεν 

15 ΘΒ} ΒΌΡΡΙΪΘα. 

81 πράγμασι, ἐγοιθίο5, ριἱσἢΐ. 

συμβουλευόμεθα : ποῖθ [Π6 τηΘδ᾽ηϊ ΠΡΒ 

Οὔ ΤΠ 6 δοΐύ. δηα {86 τη1α. οὗ {818 νὉ. 

τί, α8 ο τυπαΐ, ἴπαϊτΓ. 465. 

Θ 

80 



85 

90 

95 

ΤῸΝ ἀπαδαβὶβ 

᾿ ᾽ Ἀ π᾿ Ἁ “ ’ ΄ ΄“ “ 

περὶ ὧν λέγεις. σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον ἡμῖν ὅτι σοι 
“ » ν» Ἁ 

δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ ὅ σοι τιμὴν οἴσει εἰς τὸν 
») ΄ ϑ. ᾿ , [κὰ “ ’ ᾿ Ἁ ἔπειτα χρόνον ἀεὶ λεγόμενον, ὅτι Φαλῖνός ποτε πεμφθεὶς παρὰ 

βασιλέως κελεύσων τοὺς Ἕλληνας τὰ ὅπλα παραδοῦναι ξυμβου- 
φ' Ν μο » , 

οἶσθα δὲ ὅτι ἀνάγκη 

ὁ δὲ Κλέαρχος 

λευομένοις ξυνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. 

λέγεσθαι ἐν τῇ ᾿Ελλάδι ἃ ἂν ξυμβουλεύσῃς. 
δ ι ε ΄ , ν ἥν . ν ᾿, 

ταῦτα ὑπήγετο βουλόμενος καὶ αὐτὸν τὸν παρὰ βασιλέως πρεσ- 

βεύοντα ξυμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες 

μᾶλλον εἶεν οἱ “Ἕλληνες. Φαλῖνος δὲ ὑποστρέψας παρὰ τὴν 

δόξαν αὐτοῦ εἶπεν: ᾿Εγώ, εἰ μὲν τῶν μυρίων ἐλπίδων μία τις γώ, 
[ »" ΕῚ “ “ »" ’ Ἁ 

ὑμῖν ἐστι σωθῆναι πολεμοῦντας βασιλεῖ, συμβουλεύω μὴ παρα- 

διδόναι τὰ ὅπλα: εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας ἐστὶν ἐλπὶς 

ἄκοντος βασιλέως, ξυμβουλεύω σῴζεσθαι ὑμῖν ὅπῃ δυνατόν. 

Κλέαρχος δὲ πρὸς ταῦτα εἶπεν: ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ σὺ λέγεις" 
" . -“ Ν » ΄ , [ὦ ᾿ - δ, » » , 

παρ᾽ ἡμῶν δὲ ἀπάγγελλε τάδε ὅτι ἡμεῖς οἰόμεθα, εἰ μὲν δέοι 

βασιλεῖ φίλους εἶναι, πλείονος ἂν ἄξιοι εἶναι φίλοι ἔχοντες τὰ 

82 πρὸς θεῶν: Π6 15 Ρᾳ ὍΡΟΙ οδίῃ. 

85 ἴὖ 6 Γθ. 

ὅ,τι... καὶ ὅ, ιυμαίουο». .. απὰ 

α ἐμῖης τομίσῃ, ἃ ΒΆΛΕ ἤτοι {Π6 

ΘΘΠΘΙᾺ] ἴο {Π6 ρΡαγύϊοα]δυ. 

88 εἰς. .. χρόνον, 7017" αἰΐ ζιυέτι 8 

ἐΐηϊο. 

84 ἀεὶ λεγόμενον, τὐἤ θην ΚΥΟΉν ἐΐηιο ἔο 

ἐΐπιο ἰοία. '“ῺΘ ὑθχῦ 15 ἀποργίδϊη. 
Φαλῖνος : [ΔΓ τηοτο οἴοοςινο {Π 8 

Χρη. ἰδ ρίνίηρ 186 ψογαβ οἵ 

186 ΒΡ Ροβθα ἔαϊιυγθ παγγαΐου. 

806 τάδε, ἐγιτι5 απα 80. ΤΠο δοίμδ] 

αν] 15 οὗ σοῦγβο ποΐ ρίνθῃ. 

ἀνάγκη: ἴον {Π6 οτηϊδβίοη οἱ ἐστί, 

Β66 1,3, 21, «πᾷ {86 ποΐο. 

88 ταῦτα ὑπήγετο, βοαπέ οπη- 

πῖπσίὶμ (ὑπο-) ἰοὸ ἄγαιῖν πίηι οὐ ἴηι 

ἐπιΐβ. ταῦτα 18 16 'ΠΠΘΓ Οὐ]. 

καὶ αὐτὸν τὸν... πρεσβεύοντα, δτ 67 

ἐμ Ὁϑῦ} ΟἾ6 τοῖο τ0α8 βογυϊτρ 

α8 αὐ αι 586Ὲ107.. 

90 ὑποστρέψας, οτιγγῖηοῖῃ ουααϊης 

σύ. 

μι. ΤῊΘ τιϑΐδρθμου ἰβ5 ἔγοτῃ 

ΥΓΘΒΌ ηρ, 

παρά, σογέγαγ} ἴο. 

91 τῶν μυρίων ἐλπίδων: {Π6 τί. 
τη Γ ΚΒ [86 ΠΌΙΠΘΓΆ] 88 [86 οταϊ- 

ΠΔΓΥ ΟΥ̓ ῬΓΙΌΡΟΙ ΟἿΘ (8 τουπᾶ 

Πυ τ Ὀ 61): ἰὉ 5Βοα]α ποῦ Ὀ6 ἔγϑηβ- 

Ἰαΐϑα, 

μία τις, α βίηησίο οἸ 6. 

92 σωθῆναι: ἴῃῇ90 ἰηῆη. αἀθρθηαβ 

ὌΡΟΠ ἐλπίς, απαθυβίοοα τυ μία 

ΒοΙον γὙἶῪὸ Πᾶνθ σωτηρίας ἴῃ 

ἃ ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟΙ Πρ ΡΏΓ͵ΔΒΘ. 

94 ἄκοντος βασιλέως : οΥ΄. 1, 3, 89, 

8δηα {86 ποίο. 

956 μὲν δή: 6 τηδίζοι ἰβ {Π 8 6185- 

πλϊββοα, Νοῖθ {πῃ Ὄοχϑοῦ 186 οἵ 

ταῦτα Δ τάδε χὶτἢ {Π6 Θ ρῃδίϊο 

ῬΓΟΠΟΙΙηΒ σύ ἃπα ἡμεῖς. ΟἿ. ἐδέα 

δηα μῖο. 
97 πλείονος : ο7΄. πολλοῦ, 1, 3, 57. 

ἂν. .. εἶναι: αἰτοροῖ, ἂν εἶμεν ; Β0 ἂν 

πολεμεῖν, ὈΘΊον,, Γορτοβθηζηρ ἂν 

Τις, 

17 

19 

20 



21 

22 

28 

μι 

θοῦ ΤΠ Οἤαρ. 11 109 

Ὁ “ " ν᾿ 

ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλῳ, εἰ δὲ δέοι πολεμεῖν, ἄμεινον ἂν 

ὁ δὲ Φαλῖνος 
“ “- » ς᾽ “ 

εἶπε: Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν: ἀλλὰ καὶ τάδε ὑμῖν εἰπεῖν 

πολεμεῖν ἔχοντες τὰ ὅπλα ἢ ἄλλῳ παραδόντες. 

5 , ΧᾺ “ , ΝΥ ς -“ }} “ ΑΝ » 

ἐκέλευσε βασιλεὺς ὅτι μένουσι μὲν ὑμῖν αὐτοῦ σπονδαὶ εἴησαν, 

προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος. εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου 

πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί εἰσιν ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ᾽ ὑμῶν 

ἀπαγγείλω. Κλέαρχος δ᾽ ἔλεξεν: ᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ 
, - ἍΝ πἶδα ΤΑΙ 5. Ν Ἂν». ῃ . 

τούτου ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ ἅπερ καὶ βασιλεῖ. 

ἀπεκρίθη ὁ Κλέαρχος: Ἢν μὲν 
ἃ Ν 

ὃ δὲ 

πάλιν ἠρώτησε: Σπονδὰς ἢ πόλεμον ἀπαγγείλω; Κλέαρχος δὲ 

ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλῖνος. 

μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. 

) δ , » , Ν ΄ » εν Ὰ ΕΝ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο: Σπονδαὶ μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ ἢ 
“Δ “ , ὮΝ 

προϊοῦσι πόλεμος. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐ διεσήμηνε. 

1Π 
᾿Αριαίου ἧκον ἹΙροκλῆς καὶ Χειρίσοφος: Μένων δὲ αὐτοῦ ἔμενε 

Φ ἊΣ Χ ὯΝ » Ν ς ᾿ τς ΤΟΣ - δὲ ᾿ 
αλινος μὲν Οἢ ὠχΧεΕτο κα οὐ συν αὔυτῳ. οι ὁοεἐ παρα 

παρὰ ᾿Δριαίῳ- οὗτοι δὲ ἔλεγον ὅτι πολλοὺς φαίη ὁ ̓ Δριαῖος εἶναι 
ν᾿ « “ ᾽φ ἃ » ΩΝ » Ὃ) ᾽ κι ΄ 

Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι αὐτοῦ βασιλεύ- 

ΤῊΘ ρΡᾶγίϊοβ. ἔχοντες 

8ηα παραδόντες ΒΌΡΡΙΥ ἴῃ ΘΔΟΠ 

6850 ἃ ΠΟῪ Ρτγοΐδϑίβ. 
101 μένουσι: οοπα!ϊς0η8}, ἃ5 προὶῖ- 

οὔσιια Πα ἀπιοῦσι, ὈΘΊοΟν. 

εἴησαν : αἰτοοΐ εἰσί, ΓΘ Ργ68. οὔὔθῃ 

ΘΟΥΘυβ {86 ἐαΐ.; ο΄. εἰσιν, ὕντο 11 Π 68 

ὈΘΙον. ὴο ποῦ ὕγϑῃ85., τὐοτϊαὶ θ6. 
102 εἴπατε: ἴη [Π9 ΤὈΓΙῚΒ εἶπας ἃ πα 

εἴπατε (ἸΪπα 6. οΥ ᾿τηγ.} {Π|5 Βθοοπμα 

8ΔΟΥΙ. οὔΐθῃ Β85 ὕΠπϑ ἢσβύ δου. γουθὶ. 

108 ὡς πολέμου ὄντος, ἐπαΐ ἐπ6 76 ἐ8 

ταὐ. 88661, 3, 851, 8)ηα Π6 ποίθ. 

104 ἀπαγγείλω: ΟΌΒοτνΘ {π8ὺ [86 
Βα 07ν. αὐθϑύϊομ 18 ἔο]]ονθα ὈΥ 

8 ἸΤΠΥ͂. ΘΏΒΎΨΘΙ. 
105 καὶ ἡμῖν... . . καὶ βασιλεῖ: ἃ ΤΟ]. 
1πα]οοὐ ηρ' ΒΒΙΘΏΘΒΒ 15 ΓΟΡ ]ΔΓ]Υ 

ἔο]]ονσθα Ὁ. καί. Οἴΐθῃ, 88 Π6.υθ, 

καί 15. ΘΧΡΓΘΒΕΘα ἴῃ Ὀοΐῃ οἰϑιιβθβ 

ΘΙ Πδϑβι Ζιηρ [πὸ Ῥϑ ΓΑ] 6] βιη. 

106 ἀπεκρίθη: οθ οὗ Χρη,Β ὰη- 

πολεμοῖμεν. ΟἸαββίο ἔοσιηβ: ἀπεκρίνατο ΜΟΙ] 

ὈΘ τθρ τ. Νοῖῦθ ὑπμ9 ᾶβὺπαρίοηῃ; 

{86 85 ΕΙ ΘΟΥ65 ἀΌ]ΟΚΙΥ, 

107 σπονδαί. . . πόλεμος : ηούθ [Π 6 

ΟΠ 51η. 
110 ποιήσοι: ἔαΐ. ορίδ. ἃΓΘ6. ΑΙ νῦν 5 

ἄπὰθ ἴο ἱπαῖν. αἰβο. (α. 1287; Η. 

8οθδᾶ; Β. 48). 

ΟΒΆΡΤΕΙΝ 11 

2 ἧκον, οαγη θαοΙο. 
αὐτοῦ : ὑπ δᾶν. (ε7. 1,8,11}), ΓαΓ ΠΥ 

ΘΧρΡΙ αἰ ηθα ὈΥ παρὰ ᾿Αριαίῳ. ἘῸΓ 

{86 το ίίοηβ οὗ {Π 656 ὕγψχο 6 

ἴο ΟΩ6 Δ ΠΟΘΙ, Β66 6. 1. 26. 

8 ἔλεγον . . - φαίη: {Π6 οτηΠηοτ οὗ 

{Π656 ν᾽8. μ85, 1π ὕΠ6 δοῦ., αΑἸτηοβῦ 

1 νγ Δ ὈΪν {ΠπΠ0 οοηδύγ πούϊοη ἢ 

ὅτι; Π6 1αὐΐοὺ νἱγῦα8}}γ ΟὨ]Υ {89 

1ηῆη. 

πολλούς : ΘΙ ΡΠ 8016 Ροβι[]0η. 
4 βελτίους : 1. 6. ἴῃ της; οἤ. ἀρίστοις, 

100 

Τί οὖν 105 

110 



σι 

ι 

1ιὸ Απαραβῖβ 

οντος" ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε συναπιέναι, ἥκειν ἤδη κελεύει τῆς 

νυκτός. εἰ δὲ μή, αὔριον πρῷ ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ Κλέαρχος 
Ξ 3 ΤΟΝ ἣ κε γΝ ἀσῖν ἣν “ , 

εἶπεν" ᾿Αλλ᾽ οὕτω χρὴ ποιεῖν: ἐὰν μὲν ἥκωμεν, ὥσπερ λέγετε" 
᾽ Ἁ ΄ ͵ ς ΄“ ΕΣ " »“ » ΄ ’ 

εἰ δὲ μή. πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μάλιστα συμφέρειν. 

ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπε. 

Μετὰ ταῦτα ἤδη ἡλίου δύνοντος συγκαλέσας στρατηγοὺς καὶ 

λοχαγοὺς ἔλεξε τοιάδε. ᾿μοί, ὦ ἄνδρες, θυομένῳ ἰέναι ἐπὶ 
΄ δ᾿ Α 

βασιλέα οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ εἰκότως ἄρα οὐκ ἐγίγνετο" 
᾿΄ ἅ 5 Ἁ “-“ , 5 ’ ΄. φ΄᾿ Ἁ ὁ . ΄ 

ὡς γὰρ ἐγὼ νῦν πυνθάνομαι, ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ βασιλέως ὁ Τίγρης 

ποταμός ἐστι ναυσίπορος. ὃν οὐκ ἂν δυναίμεθα ἄνευ πλοίων δια- 

βῆναι: πλοῖα δὲ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν. οὐ μὲν δὴ αὐτοῦ γε μένειν 

οἷόν τε: τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔχειν: ἰέναι δὲ παρὰ τοὺς 

-- « αὐροειίῶξας πσσαμαι 

Ι, ὅ,39,. Χεπ. ὑξ65 σοι ρδγαίϊγθ 

ἔοσγιηὴβ Ὀοΐῃ σι πα ψιουΐ 

[86 ν. 

οὺς . .. βασιλεύοντος, τοὐοὸ τὐοτιϊα 

ποΐ οηάπινο πὶ δοῖπα Κη. ΤῈ 

1 ῆπθηςοθδ οὗ φαίη Θχίθπαβ (Θχοθρ- 

{10Π8}} 7) Θνθὴ ἴο [86 Β Ὀογα αἴθ 

Τ6]. οἰααβθ. 8566 α. 1594; Η. 947; 

Β. 611 ποίΐθ. Τὴθ αἰγθοῦ ἴογῃ 

γὙδ οἱ οὐκ ἂν ἀνάσχοιντο. αὐτοῦ 

ΙΗ ϑὍῃ. 85. Οἵ 

αὐτῶν πολεμούντων, 1,1, 40. 

ἀλλ᾽ εἰ βούλεσθε: ἃ ΞΒυαάθη ΒΕ 

ἴο αἰτθοΐῖ ΒΡΘΘΟἢ. 

τῆς νυκτός: ἴῸὉΓ {Π6 σϑη. οἵ ἐϊπ16, 

Β66 ὕπο ποΐθ οῃ ἡμερῶν, 1, Ἱ, 85. 

θ εἰ δὲ μή, οὐπογιυῖδο. ἼΠΘ. ῬΏΓαΒ56 

ΓΘΥΘΙΒΘΒ ἃ ῬΓΘΟΘΟΙΠρ ΒΒ ΠΡ ]Οἢ 

οὗ ψῃδίθυου ἴυρθ, ροβιϊνθ ΟΥ 

ποραΐϊνθ. Ηρτγτθ 1 15 θαυϊναϊθηῦ 

ἴο ἐὰν δὲ μὴ ἥκητε, ἃπα Ὀε]ον, 

ἸΙ. 8, τὖ ἔοϊ!ονα ἐάν ψι}ῖὶ {Π6 

580). 5.66 (ἱ. 1417; Η. 906; Β. 

Θ16, 3. 

ἀπιέναι : ἔυϊΐ., ηοῦ ῥτο5. ΟΥΟ1, 3,2, 

8 η6 {Π6 ποίθ. 

Ἴ ὥσπερ λέγετε: {Π6 Θ᾽] 0518 18 ΘαΒ1}ν 

ΒΌΡΡΙ θα, 

βασιλεύοντος 

σι 

8 πράττετε: [6 ΤΥ. 18 ΤΠΟΓ6 νἱνϊα 

[ΠΕ 8} ἃ οἰδξθ ψὶ ἢ χρή. 

ὁποῖον .. . τι; τι ἰΒ οἴζοῃ δαᾶρᾶ 

ἴο ᾿παϑῆπιΐθ τπτογᾶβ. 

9 ὅ,τι . ..- εἶπε: τοίδϊη {ῃ6 ΟΥΘΥ 

ἴῃ {γϑηβι αὐ ηρ 8Πη6 ΤΘΙΠΘΙΠΌΘΥ 

οὐδέ 15 ΤῆογΘ {Π8} ποέ. 

10 δύνοντος: 82η ἸΙοπὶο ἔοττη; οἤ. 

δον, 1. 62, ΤῊΘ τη]ά. 15. ΠΟΙΤΏ8]: 

(ΕΓ. ἐδύετο, 1. 10, 60. 

11 ἰέναι: αδἴ. ἰηΠη. οὗ ΡΌχΡοΒο; οὐαὶ 

φέρεσθαι, ο. 1. 83. 

12 οὐκ ἐγίγνετο, τὐοτἰα ποΐ ργοῦθ 

7Ζασυογαῦθίο, ἃ. 6. αἴΐου. τορϑαϊθα 

{γ1415. Οοπίγδαβί {86 δου. ἴῃ ΙΥ, 

Ὁ. 8 8, ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου καλὰ 

τὰ σφάγια. 

ἄρα, α8 1 ποῖὺ 866, ἃ οοηβίδῃηϊ 186 

ψ ἢ ὑπ ᾿τηρΐ. 

18 ἐν μέσῳ, δεέισεογι. ΟἿ. 1. τ, 84. 

Τίγρης : ΟἸΘΑΤΟΒ ΙΒ τη δῦ πᾶν ὈΘΘὴ 

τη Πἴοστηθα, ΟΥ ἢ πιϊβίδιτθβ 

ΒΟΙΏΘ Ο8η8] ἴοσ [Π6 ΤΊΨΘΓ. 

156 πλοῖα : ποΐθ {πΠ6 δι ρῃδζϊο ρΡοδὶ- 

{Ἰ0η, 8πα ο΄. τὰ γὰρ ἐπιτήδεια, 

Ὀθὶον. 

οὐ μὲν δή: ποΐ ἐπαΐ τέ 15. 

10 οἷόν τε: 566 α. 10240; Η. 1000; 



ΟΣ ΤΙ παρ. 1] 7} 

- ς ΝΛ ΑΨ Ὁ ΔΝ ᾿ [ἢ 

4 Κύρου φίλους πάνυ καλὰ ἡμῖν τὰ ἱερὰ ἣν. ὧδε οὖν χρὴ ποιεῖν" 
“ Ἁ Ἁ ΄ “ ᾿ 4 ς 

ἀπιόντας δειπνεῖν ὅ,τι τις ἔχει: ἐπειδὰν δὲ σημήνῃ τῷ κέρατι ὡς 
΄’΄ Χ ΄’ 

ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε: ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ἀνατίθεσθε 
» ἊΝ Ἂ, [ ΄΄ Ψ ᾿, Ν πε ᾿ς «“ ΄ν «ς , “ς, οΥ 

ἐπὶ τὰ ὑποζύγια- ἐπὶ δὲ τῷ τρίτῳ ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ, τὰ μὲν 20 
", “ ἴω [ν ΕΖ" ἴω 

5 ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμοῦ, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτ᾽ 

ἀκούσαντες οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀπῆλθον καὶ ἐποίουν οὕτω. 

καὶ τὸ λοιπὸν ὃ μὲν ἦρχεν, οἱ δὲ ἐπείθοντο, οὐχ ἑλόμενοι, ἀλλὰ 
Ἕ “- “ , 5 , Φ -“ Ν ", ς ϑὲ ' Α 

ὁρῶντες ὅτι μόνος ἐφρόνει οἷα δεῖ τὸν ἄρχοντα, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἄπει- 

ὁ ροι ἦσαν. [ἀριθμὸς τῆς ὁδοῦ ἣν ἦλθον ἐξ ᾿ὐφέσου τῆς ᾿Ιωνίας 25 
»-» -“ 5 ᾿ 

μέχρι τῆς μάχης σταθμοὶ τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα, παρασάγγαι 

πέντε καὶ τριάκοντα καὶ πεντακόσιοι, στάδιοι πεντήκοντα καὶ 
« ΄, Ν ΄ 5 Ἁ Χ “ ΄ 5- ,ὔ τὴ ᾿ 

ἑξακισχίλιοι καὶ μύριοι: ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς 

Βαβυλῶνα στάδιοι ἑξήκοντα καὶ τριακόσιοι.) 

Β. 0641. ΤῈΘ πραΐ. μ85 γϑίθγθηοθ 

ἴο οἰγουχτηβίθποθβ; [Π6 ῬΡΘΥΒΟΠ8] 

Τη8 56. ΟΥ ἔθιη., 85 ἃ Γ]6, ἴο ΘΟ 81- 

δ οῖθυ. 

ἰέναι : 67. 1. 11. 

18 σημήνῃ: π0 νΌ. οσοηΐδίηβ 115 

οσ Β.0)]. ( ἐσάλπιγξε, 1, 2, 98, 

τῷ κέρατι : 8η ἰΒοϊαῖθα τι5806. ἀτθοῖκ 

ΤῊ] ΑΥΎῪ 516 815 σγθγθ Οὐ ΠΆΓΠΠΥ 
σίνθη ψιὺ {ΠῸ σάλπιγξ. 

ὡς : (ἸΘΑΓΟΠ Β Ρ]8Πη5 ἴο ἀθοθῖνθ [Π6 

ΘΗΘΙΏΥ. 
20 τῷ ἡγουμένῳ, ἐδ ϑατ, ἃ ΟΟ]]Θοίϊν 6 

πθυΐ. 

21 πρός, οΥν ἐπ ΄α16 οἤ. 

τὰ δὲ ὅπλα -- τοὺς ὁπλίτας, 85 οἴζθῃ. 

22 ἀπῆλθον. .. ἐποίουν: σοηΐίγαβί 

{86 6568. 

28 τὸ λοιπόν, ἐπ ζπέτιγο. Τὴ {8185 

ΒΘΘΗΘΓΆ] Β6η56 [89 ρθη., τοῦ λοιποῦ 

(6. σ. Ν, 1, 8 34), 15. βοιηθυ δῦ 
ΘΟΙΠΙΠΟΠΘΙ, ΤῊΘ 866. οὔθ Τη ΘῈ 5 

ἐμι6 γοϑβέ οὔἉ, δι ἃ τὴν Πᾶν ἃ ἀ6- 

Ρϑπαθπΐ ρθη. (6. 9. 111,4, 8 16). 
ὃ μέν: 1. 6. ΟἸΘΑΓΟΠ 5; 566 [6 

Τηίτοά,, 8 38. 
24 ἐφρόνει: (ῃ6 νῬ. 15 ραβὺ ἰηαῖϊο., 

ταῦθ ̓ {Π8η ορί., Β' ποθ {Π6 Π81- 

τίου ΙΟΟΚ5 Ὀ8οῖὶς ονϑι {6 ρϑβίῦ. 

26 ἀριθμὸς : {Π15 Βοοίίοη 15 ῬΡΓΟΌ  Ὀ]Υ 

ΒΡΌΤΙΟΙΒ. Γύ τϑϑαβ Π|κ6 δὴ ἰπίθυ- 

Ῥοϊδύϊοη 8π6 15 ἤριισθβ ἀο ποῖ 

ἈΡΎΘΘ ἴῃ 8]} ρδγίϊουϊαιβ σψὶὶα 

{Ποβθ οἵ Βοοκ 1. 

τῆς ᾿Ιωνίας: ἃ ΓΘΡῸΪΔΙ π86 οὗ {Π6 

σθη. ψ ἢ ἸοΟ 8] τ οΓαΒ. 

260 μάχης, δαϊίίϊοβοῖα; 

Ὀοϊον. 

τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα : οἸρὨςγ-ἔοιτ, 

ϑοσογαϊηρ ἴο Βοοῖὶς 1. ΑἸ]ον8ηο6 

᾿ηπ8ύ, Οὗ ΘΟΌ ΒΘ, 6 τη866 ἔον {Π6 

Γδοῦ {παῦ ὈΡΏ 655, πού ϑ'αγαϊβ, 15 

ΠΘΓΘ [τὴ ἃ5 [86 βἰδυςπηρ.- Ροϊ πη. 

Βτο ΕΡΠΘβιιβ ἰο ϑδγαὶβ γγ88, 

ΠΟΥΘΥ͂ΘΓ, ΟὨΪ]Υ 8 [ἢτ66 αἀδνβ᾽ 10ὰτ- 

ὭΘΥ, Β0 δῦ 8. ἀἸΒΟΓΘΡΆ ΠΟΥ οὗ ΒὶΧ 

σταθμοί Γοτηϑ1η85. [Γ{ ψν1}}] 6 ποίθα 

ἐπαῦ, 1 τὸ 81 οἰρ ἴθθη ρᾶγδ- 

ΒΔΠΡΒ ἴο {ῃ6 δαα!οηδ] {ἢγ66 

αδΥΒ᾽ ἸΟΌΓΠΘΥ, ψγὸ Πᾶγθ, ἴῃ {πὶβ 

Ῥᾶγίϊοα !αγ, οΘοτη ] ἴθ ἀρυθθιηθηΐ, 

85 9117 15 Π6 ζοῖδ] πΠατη Θ᾽ δεσοοτα- 

1πρ' ἴο Βοοϊς 1. 

28 ἐλέγοντο: οὗ {πΠὶ5 Χρϑη. οου]ὰ 

ΒΟ ἃρδὶη 



112 Απαρειδὶϑ 

8 ᾿Εντεῦθεν ἐπεὶ σκότος ἐγένετο Μιλτοκύθης μὲν ὁ Θρᾷξ ἔχων τ 

τούς τε ἱππέας τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ εἰς τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν 
- “ ς ͵ 3 , Ἁ ΄ 
μ᾿ Θρᾳκῶν ὡς τριακοσίους ηὐτομόλησε πρὸς βασιλέα. 

»“" »-“ « 

Κλέαρχος δὲ τοῖς ἄλλοις ἡγεῖτο κατὰ τὰ παρηγγελμένα, οἱ 8 

δ᾽ εἵποντο" καὶ ἀφικνοῦνται εἰς τὸν πρῶτον σταθμὸν παρ᾽ ᾽Αρι- 

85 αἴον καὶ τὴν ἐκείνου στρατιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας" καὶ ἐν τάξει 

θέμενοι τὰ ὅπλα ξυνῆλθον οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ τῶν ᾿Ελλή- 

νων παρ᾽ ᾿Αριαῖον: καὶ ὦμοσαν οἵ τε λληνες καὶ ὁ ᾿Αριαῖος 
Ἢ ΓΞ ᾿ ΑΝ γν « ͵ ΄ , » ΄ὔ ΄ 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ οἱ κράτιστοι μήτε προδώσειν ἀλλήλους σύμ- 
΄γ " ε κ , , Ω ΄, 

μαχοί τε ἔσεσθαι: οἱ δὲ βάρβαροι προσώμοσαν καὶ ἡγήσεσθαι 

40 ἀδόλως. ταῦτα δὲ ὥμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ κάπρον καὶ 9 
κριὸν εἰς ἀσπιδα, οἱ μὲν “λληνες βάπτοντες ξίφος, οἱ δὲ βάρ: 

, 5 ᾿ λ ᾿ Χ 2 ’ 3 ς .- ἠ 

βαροι λόγχην. ἐπεὶ δὲ τὰ πιστὰ ἐγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος" τὸ 

41 εἰς ἀσπίδα, 50 ἐπαΐ ἐπε δίοοα ταν 

ἤηΐο ἃ 5]υϊεία. ΟἿ. εἰς ποταμόν, 

ΤΥ, 8, 818. Τη βοϊϑθιηῃ οοτηρδοῖβ 

ἴτθθ ροᾶβ χοῦ οΐθη ἱπνοκθα 

8η6 [Ὀτϑο νἱοϊτηβ β᾽αἰη (οἢ. [86 

διουοέαιγϊα οἵ ἴῃ 6 ἘΟΠΊ8Π5). 

ΤῊΘ αἱρρὶπρ οὗ ἃ γθδᾶροη ἴῃ {ῃ6 

ὈΙοοα 15 ἀοα Ὀ{1655 Βυι θο]Ϊο: [86 

ΟΠ6 βίνίηρ {Π6 οαΐἢ ἱῆνοκοβ ἃ 

Κ ἴαῦΐθ ΡΟ Βἰπηβο], ἢ ΠΘ 

Ῥτονθ δ  1658() ΟἹ] θο τ). ΤῊΘ 

οογγθοΐου οὗ {πθ Ῥδυὶβ ΜΆ. δα 8 

ΒΡΘΔΚ ΟἿΪγῪ ἴγοιη ἤθᾶγβαυ. Ρ]αΐ. 

Αγίοα;. 8, σῖνθβ {86 αἰδβίδῃηοθ 85 

00 ρἴδα]δ. 

80 ἐντεῦθεν: ἡ. 6. ἔτοιη [{Π6 Ρ]υη- 

ἀοΓθα ΘΆΤΏΡ. 

81 ἱππέας : 5606 [5 ποίθ οἡ 1. Ὁ, 82 ἢ. 

εἰς : 67.1, 2,15, δα [89 ποίθ. 

86 μέσας νύκτας : ἴογ {Π6 Ρ]., 566 

Ι, 1,4, ἃπα {86 ποίθ. 

86 θέμενοι τὰ ὅπλα : 566 1, δ, 88, πα 

1πΠ6 ποΐθ. Τὴ ρϑγίϊο. ᾿πο] 985 
{Π6 ἰσοορβ, δ᾽ Ποῦρ ΔΡΤΎΘΘΙΩΡ 

88 μήτε... 

ψ τ στρατηγοί ἃ πα λοχαγοί. 

τε Το. δ: ΠΡ 

ῬΑΙΓΆ]]Θ]Ἰβὴ 08115 ἴῸΓ τε... . τε, 

ΘΥΘἢ ΨΏΘΩ ΟἿΘ Οἶδιιβθ 18 Π6Ρ. 

Ιηὴ ΒΟ οᾶθθ5 ηρσ, σΘΠΗΘΓΙΔΙΠΥ 

8565 ὑπ δανογβαίϊνθ, δέ. Νοῖθ 

{μα νὈ85. οὗ βιτνυθαγίηρ,, δ᾽ ΠΟῸΡῊ. 

ἈΒῈ8}1ν ὑδκῖηρ [η6 οοηδβίγιοίοη 

οὗ ᾿πα]γ. α150.,. πᾶν ὕμθ πθρ. μή, 

ΠΘΥ͂ΘΥΙ οὐ. 

89 προσώμοσαν καί, 510076 ἐπ, ααἰα!ῖ- 

ἔΐον, ἐμπαΐ ἐμὸν τὐοιιαὶ αἰ80. 

40 ἀδόλως, τοἱΐμοιιΐ συϊο. ΤῈΘ 

ΟΡ ΟΟΟῸΪ͵Β οἴΐθη ἴῃ ὑγθαῖίϊθδ; 

α΄. 1.9; Ε.96. 

ἃ γγο]ῇ ἴο {89 ἰδὲ οὗ νὶοἰΐτηβ, 8ηα, 

δοσροτγαϊηρ ἴο Ῥ]αἴάτος, ὑπ πο 

γγὰ5 6 ῬΓΟΡΘΙ σψἱοΐϊτη ἴο βδουῖ- 

ἤσθ ἴο ΑΒ τίσαδη, [Π6 ῬΟΥΤΘΙ οἵ 

ΘΥ1} 8ηα ἀΔΙΚΏΘΕΒ. 

ΤῊΙ5 ἴθ Π τηοβῦ ΒΟ θυ ΘΟΠ- 

Ρϑοῦ τϑθοογαθᾶ ἴῃ {πμ6 ἀπαδαϑῖ. 
Τὴ πιοβδῦ ἰπβίϑποθβ ὕΠ6 οδΐῃ δῃὰ 

86 ρσινίηρ οὗ {πΠ6 Βᾶῃα βυῆῖϊοο. 

(6. σ. 1, 0, 85, 8ηα 1Ι, 8, 8. 28). Ῥοτ- 

ΒὰΡ5 Χρθη. ψηθα ἴο τηδκ [86 

Βα ΡΒοαυθηὗ ἰσοδοῦοτν οὗ Ασϊαθιβ 

ἈΡΡΘϑ. 19 τῆοτϑ ὈΪδοϊς. 

42 ἐγένετο, πααὶ δοοη. δαοπαηποοα. 

γίγνομαι ταῦ Ὀ6 ὑγϑηβὶαίθα 88 
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ἼΑγε δή, ὦ ᾿Αριαῖε, ἐπείπερ ὁ αὐτὸς ὑμῖν στόλος ἐστὶ καὶ ἡμῖν, 

εἰπὲ τίνα γνώμην ἔχεις περὶ τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ἥνπερ 

ἤλθομεν ἢ ἄλλην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω. ὃ δὲ 
- ἃ Ν Ε » , “ ΕΝ ε Ν ἊΣ 

εἶπεν: Ἣν μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἂν ὑπὸ λιμοῦ ἀπο- 

λοίμεθα: ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. ἑπτακαί- 

δεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας 
5 ᾿Ὶ 35) ώ ΕΣ ,ὔ, ἣ' « ΄σ , οὐδὲν εἴχομεν λαμβάνειν: ἔνθα δέ τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι 

κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ᾽ ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν 

μέν, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορήσομεν. πορευτέον δ᾽ ἡμῖν τοὺς 

πρώτους σταθμοὺς ὡς ἂν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖ- 

στον ἀποσπάσωμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος" ἢν γὰρ ἅπαξ 

δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασι- 

λεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. 

σει ἐφέπεσθαι" 
΄ »Μ Ἂ Ἁ “ 5 4 ω 

πορεύεσθαι" ἴσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. 

τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε. 

2 7 ΧἉ Ἂν , ᾽ , 

ολίγῳ μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμη- 
Ν Ὁ ς ὩΣ , ᾽ 7ὔ , 

πολὺν δ᾽ ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται ταχέως 
᾽ὔ 5, 

ταύτην, ἔφη, 

Ἢν δὲ αὕτη ἡ στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀποδρᾶναι 

[189 οοπίοχὺ ἀθιηδϑηαᾶβ. Τί τηδν 

ΒΌΡΡΙΥ 8ἃ Ρϑβδβῖνθ ἴο δἰ πηοβῦ 80 

γὉ. 
48 ἄγε δή, 6οη16 Ἠοτυ. 

44 ἥνπερ, ἐ6 βΒαἼ16 αϑ8; 86. ὁδόν. 

46 ὑπὸ λιμοῦ: 8. ΒΡῈ! Ὁ Ῥουβοηϊῆοδ- 

{10Π, ΘΟΙΏΟ ΜΙ {π|86 ποτα. 

ΟἿΟΊ, 5,90. 
41 ὑπάρχει, ἤατε ἐο σοι τιροΉι, 

ΤῆΟΓΘ [Ώ8} -ΞΞ ἔστι. 

48 σταθμῶν : σ6η. οὗἉ {1πη6. 
ἐγγυτάτω: αν. 85 8Πη αὐ[ΓἸΡαζνο. 

49 εἴχομεν, 10676 106 αδῖο. 

80 κατεδαπανήσαμεν: ἴον {Π6 ἴογΓοΘ 
οὗ {86 ρυθρ., ο΄. καθηδυπάθησα. 1, 8, 

15, 
μακροτέραν : 56. ὁδόν. 

51 ἐπιτηδείων : σθῃ. ψΊΓΠ 8 νοτα οχ- 

Ῥυθββίηρ δηῦ. 

πορευτέον : γΘΓΌ. 86]. ᾽ἴῃ {86 ᾿τηροι- 

ΒΟΏ8] σοηδβύγαοίίοῃ, νὴ δοο. οὗ 

{[ῃ6 ᾿ἴππΠῸῚ ΟΠ]. (ἃ. 1597; Η. 990: 

Β. 066). Τγδη8., 106 Ἡιλιι5ἐ ηιαΐα. 

ΟἿ. 1, 5, 85. 
δῷ ὡς ἂν. ... μακροτάτους, (5 ἰοΟγ0 

α8 ροϑϑίθίο. 

ὅ8 ἅπαξ: οἢ΄. 1, 9, 34. 

δ4 ἡμερῶν: σρη. Οὗ τηρᾶβαχθ, ἢ 

ὁδόν. 

οὐκέτι μὴ δύνηται: εοἸπρῃαίϊς περ. 

οὗ {86 ἑυΐ. (α. 1860; Η. 1032; Β. 
669, 2). 

δ᾽ σπανιεῖ: ἴον {Π6 ἴοττῃ, οὐ. καθι- 

εὖ Ὁ: 1. 95. 

δ8 ἔγωγε, 1, 70. πη ραν. Νοίο, 

8150, [8 ΘΙ ΡΒ δ΄]. ροβί ροπθιηθηῦ 

οὗ {86 ψοτγα. 

ὅϑ ἦν. . . δυναμένη, πη 01 ἐ]ι15 τ0ει8 

α 7ογην ΟΓ σοπογαίϊδυῖρ τὐἰιῖο}, 

απουοτιγηἐοα ἰο ποἰμίης 6ἰ586. ΤῊ 

τ βοΙνθα νΌ. ἴουτη (ἴοῦ ἐδύνατο) 

ὈΓΙΠΡΒ {86 ρϑγίϊο. ἰηἴο βίγοη ρα 
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60 ἢ ἀποφυγεῖν: ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. 
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5 Ν Ν . ’, 

ἐπεὶ γὰρ ἡμέρα 
Ν ΄ » ΄ 5» φι »Μ Ἁ ΄“ ’ “ 

ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ἥλιον, λογιζόμενοι ἥξειν 
-“ δ ἡ ΄ ᾽ ΄ - ͵ ΄ ν “ ἅμα ἡλίῳ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βαβυλωνίας χώρας" καὶ τοῦτο 

μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἔτι δὲ ἀμφὶ δείλην ἔδοξαν πολεμίους 

ὁρᾶν ἱππέας" καὶ τῶν τε ᾿ Ἑλλήνων οἱ μὴ ἔτυχον ἐν ταῖς τάξεσιν 
» » Ἁ , »Ά Ἀν .9 » Ὁ Ων, Ἁ ΕΣ ἢ, ΜΝ . ᾿ 

ὄντες εἰς τὰς τάξεις ἔθεον, καὶ ᾿Αριαῖος, ἐτύγχανε γὰρ ἐφ᾽ ἁμά- 
, , :) ΄ Ἂν ᾿] ΄, ᾿ . Ἁ 

ξης πορευόμενος διότι ἐτέτρωτο, καταβὰς ἐθωρακίζετο καὶ οἱ σὺν 

αὐτῷ. ἐν ᾧ δὲ ὡπλίζοντο ἧκον λέγοντες οἱ προπεμφθέντες 
αν ᾽ φ » ψ » ς ΝΟ « ΄ , Ἁ ᾽ Ἁ 

σκοποὶ ὅτι οὐχ ἱππεῖς εἶεν ἀλλ᾽ ὑποζύγια νέμοιντο. καὶ εὐθὺς 

ἔγνωσαν πάντες ὅτι ἐγγύς που ἐστρατοπεδεύετο βασιλεύς" καὶ 

γὰρ καπνὸς ἐφαίνετο ἐν κώμαις οὐ πρόσω. 

Κλέαρχος δὲ ἐπὶ μὲν τοὺς πολεμίους οὐκ ἦγεν: ἤδει γὰρ 

καὶ ἀπειρηκότας τοὺς στρατιώτας καὶ ἀσίτους ὄντας" ἤδη δὲ 

καὶ ὀψὲ ἦν: οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, φυλαττόμενος μὴ δοκοίη 
΄ » 5 }] 2 » [2 με - ΄ ’ὔ » Ἁ 5 

φεύγειν, ἀλλ᾽ εὐθύωρον ἄγων ἅμα τῷ ἡλίῳ δυομένῳ εἰς τὰς ἐγγυ- 

τάτω κώμας τοὺς πρώτους ἔχων κατεσκήνωσεν. ἐξ ὧν διήρπαστο 

ὑπὸ τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν 

ξύλα. 

οἱ δὲ ὕστεροι σκοταῖοι προσιόντες ὡς ἐτύγχανον ἕκαστοι ηὐλί- 

οἱ μὲν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπῳ τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο 
ἐ: 9 

το] ἰοῦ. ΟΥ̓ εἶναι φυλάττων, 1, 3, Τ1 ἦγεν: [86 Ο}]., τὸ στράτευμα, 15 

122 ἢ, ἘῸΓ {Π18 1.56 οὗ δύναμαι, ο΄. οτηϊὐθα. 

ΤῈ 5: 12 ἀπειρηκότας, 10 676 τοῦ Οτΐ. ΟἿ. 

ἀποδρᾶναι... ἀποφυγεῖν: 67.1,4, 49’ 

60 τύχη: «]τηοβῦ ρϑυβοῃϊῆθα. 

. 62 δύνοντι: οἤ. 1. 10, ἀῃα {Π6 ποῖθ. 
τοῦτο. . . ἐψεύσθησαν: οεἢ. 1, 8, 42. 
68 δείλην: ο΄. 1, 8, 26, ἃπα {Π6 ποίξ, 

Τῦ νγ88 ποῖ γϑῦ βιιπβοί, 8.16. 

ἔδοξαν, ἐποῃ ἐποισῇί. ΟΥ. 1, τ, 4, 

8ἃπα {Π6 ποΐϑθ. 
θ4 οἱ μὴ ἔτυχον: {Π60 Ππορ. ΒΠΟΒ 

ἰΠδ {Π6 ΓΘ]. 15 ᾿Ἰη 6 ῇ π|ΐθ. 

θ8 ἐφ᾽ ἁμάξης: 67. 1, 1, 92. 
θ1 ἐν ᾧ : 67.1, 2, 117, ἀηα {πῃ ποίϑ. 
68 εἶεν. . . νέμοιντο: ορΐ., ΒΙΠ66 λέ- 

Ὕοντες ἴδ ικοβ {ῃ6 {τὴ οἵ ἧκον. 

ΕῸΣ {Π6 0]. νΌ. ψιῖμ πϑαί. γι]. 

ΒᾺὈ]., α7. 1, 3, 38, 8)ᾷηα {Π6 ποΐθ. 

ἀπαγορεύουσι. 1, ὅ, 18, 

18 οὐ μέντοι οὐδὲ ἀπέκλινε, ΠΟιτ ΘΌΟΥ 

ἢ ατὰ ποΐ δυϑη ἔπτη αϑῖα οἰξπμον. 

14 εὐθύωρον, εἐγαϊοιί οτ, ἃ Ῥοθίϊο 

ψοσᾶ. ΤΠ 86]. ΞΒΌΡΡΙ!Ιθ5 [86 

ῬΙδοθ οὗ 8ἃΠ ἴῇΠ6Ὶ ΟἿ. 
δ ἐξ ὧν... ξύλα: τοΐδϊη {86 οτ- 

ἄθσ, ζγοην το]ιίοῖι ἐμοῦ μαα θεθη 

ἐαβθη,. . . αυοη ἐπ τοῦ ἐϊηιθο 78. 

ΕῸΣ {ῃ6 ργορῃδηΐ ὑβδ6 οὗ {86 

Ῥ͵ΙΘΡ., ο΄. παρά,1, 1, 18, πα {Π6 

ποῖΐθ. 

71 τρόπῳ τινί, αὐέεγ' αἱ Γα 8]ιϊοη. 

18 σκοταῖοι : 86]. ἴοΥ Δαν. ἀρϑίῃη. 

ηὐλίζοντο: {Π6 Οἰτουπηβίϑῃηοθβ 86- 

οουηΐ ἴοῦ ἴῃ ομοῖοθ οὐ {ῃ6 
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ζοντο, καὶ κραυγὴν πολλὴν ἐποίουν καλοῦντες ἀλλήλους, ὥστε 

καὶ τοὺς πολεμίους ἀκούειν: ὥστε οἱ μὲν ἐγγύτατα τῶν πολε- 
Γ Ν » Ε “ Ἷ “ ΝΥ “ “ 

μίων καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο τῇ 
ς Ἃ 5 Γ᾿ 4 Χ ς ΄ "9 3 Χ 2 , ΕΣ ὑστεραίᾳ ἐγένετο: οὔτε γὰρ ὑποζύγιον ἔτ᾽ οὐδὲν ἐφάνη οὔτε 

᾿ , " Ἀν » “- ΄ 3 Ἷ φι,νς 

στρατόπεδον οὔτε καπνὸς οὐδαμοῦ πλησίον. ἐξεπλάγη δέ, ὡς 

ἔοικε, καὶ βασιλεὺς τῇ ἐφόδῳ τοῦ στρατεύματος. ἐδήλωσε δὲ 

τοῦτο οἷς τῇ ὑστεραίᾳ ἔπραττε. προϊούσης μέντοι τῆς νυκτὸς 
ταύτης καὶ τοῖς “λλησι φόβος ἐμπίπτει, καὶ θόρυβος καὶ δοῦ- 

πος ἣν οἷον εἰκὸς φόβου ἐμπεσόντος γίγνεσθαι. ἸΚλέαρχος δὲ 
΄ ᾽ κ᾿ ἃ 3,5 " ΣΝ τς κα ΄ » Τολμίδην ᾿Ηλεῖον, ὃν ἐτύγχανεν ἔχων παρ᾽ ἑαυτῷ κήρυκα ἀρι- 

στον τῶν τότε, ἀνειπεῖν ἐκέλευσε σιγὴν κηρύξαντα ὅτι προαγο- 
΄ ξ ΕΣ ἃ ΕΝ Ἁ » ΄ Ἁ μ » Ἁ .“ 

ρεύουσιν οἱ ἄρχοντες, ὃς ἂν τὸν ἀφέντα τὸν ὄνον εἰς τὰ ὅπλα 

μηνύσῃ, ὅτι λήψεται μισθὸν τάλαντον. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐκηρύχθη, 
»Μ ς “ “ Ἃ «ς , » μιν ς », 

ἔγνωσαν οἱ στρατιῶται ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οἱ ἄρχοντες 

σῶοι. ἅμα δὲ ὄρθρῳ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος εἰς τάξιν τὰ 

ὅπλα τίθεσθαι τοὺς “Ελληνας ἥπερ εἶχον ὅτε ἣν ἡ μάχη. 

171. Ὃ δὲ δὴ ἔγραψα ὅτι βασιλεὺς ἐξεπλάγη τῇ ἐφόδῳ, 

τῷδε δῆλον ἦν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἡμέρᾳ πέμπων τὰ ὅπλα 

παραδιδόναι ἐκέλευε, τότε δὲ ἅμα ἡλίῳ ἀνατέλλοντι κήρυκας 

ἔπεμψε περὶ σπονδῶν. οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἦλθον πρὸς τοὺς προφύλακας, 

αὐυγαύϊνθ ἴθηβθ. ΟὈηίγαβύ [86 

ἜΟΓ. ἐστρατοπεδεύσαντο, 1. 11. 

81 καὶ ἔφυγον, αοἰπαίῃ Π6α. 

88 ἐξεπλάγη : οἤ. ἐκπλαγείς, 1, 8, 81. 

ΤῈΘ ψογα 15 ἃ Βύγοηρ'᾽ 0Π6, 8Π6 15 

ξασίῃο ΘΙ ΡΠ 851:Ζ6 6 Ὀν 1085 ροβὶ- 

{΄ἴοη. 

86 δοῦπος: 8. ρΡορίϊςο σψοσά. Ο(Κ 

ἐδούπησαν, 1, 8, 14. 

87 οἷον: τη850., ποῦ προαί. ΔΥΙΓΠ 

εἰκός ΞΒΏΡΡΙΥ ἐστι. 

89 τῶν τότε: 56. κηρύκων. 

90 δςἂν . .. μηνύσῃ: ἃ σοπαϊῦ. το]. 
οἰδαδβθ, ἔοσγιαΐϊηρ 8. ρᾶτὺ οὗ {π6 

1η6]ν. αἰβο. ἀθβριῖθ 105 ροβίτἰοπ 

Ὀοϑίοσθ ὅτε. ΟΥ̓. 1, 6, 6 ἔ., δπα [86 

ποΐθ. 

τὸν ὄνον: 1. 6. [6 σ,ΘΠΘΙΔΪΒ. ΤΠ8 ΚΘ 

πούμιηρ οὗ [Π6 τηϑύϊθσ. ἃ νϑῪν 

ΒΙΠΉ118Γ δἴοτγυ 15 το] α οὗ [86 ΑΥΠ6- 

Πἶϑη σΘΠΘΙΓΆ] ΓρΡΒΙογαΐθβ ἰῃ Ρο- 

Ἰνδθημβ {Π|,9, 4. 

91 τάλαντον: 8 ἰᾶτρο γτθναγα. 

98 τὰ ὅπλα: (ῃ6 ΠΟΔΥΥ 8ΙΓΠῚΒ ΓΘ, 

88 8 Γ]6, βύϑοκθα ἢ ΟΠ ΡὈΪδ6θ. 

94 ἧπερ εἶχον, 7ιι5ὲ α8 ἐμεμ 5ἐοοα. 

ΟΉΑΡΤΕΕ [Π 

1 ὃ... ἔγραψα: 569 ο. 2. 88 Γ. 

2 πέμπων : πδροα ψιμοῦΐ 8Π ΟὈ].. ἃΒ 

5661 τᾶν Ὀ6 ἴῃ Βηρ. 

8 ἐκέλευε: ψΙΓἢ {815 ν Ὁ. {πϑγθ 15 

οἴξθη ἃ ὕθβπαθηου ἴο 186 ὕΠ6 ᾿πτηρΐ,, 

γαῦμου ὕμδη [Π6 δου. 

4 περὶ σπονδῶν: ἃ ἀφοϊαρα οἤϑηρθ 
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15 

110 Απαρεκῖς 

5 ῇ δος », ) ὃ) ον » ΄ ΄ ΄ 

ἐζήτουν τοὺς ἄρχοντας. ἐπειδὴ δὲ ἀπήγγελλον οἱ προφύλακες, 

Κλέαρχος τυχὼν τότε τὰς τάξεις ἐπισκοπῶν εἶπεν τοῖς προφύ- 

λαξι κελεύειν τοὺς κήρυκας περιμένειν ἄχρι ἂν σχολάσῃ. ἐπεὶ 3 
Ν εἰ “ Ὁ 

δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ὥστε καλῶς ἔχειν ὁρᾶσθαι πάντῃ 
λ ΄ 2 Ν “-“ .“ Χ ὃ Ἁ ὃ ́ “- ἂψ 

φάλαγγα πυκνήν, ἐκτὸς τῶν ὅπλων δὲ μηδένα καταφανῆ εἶναι, 
Ὕ τ ᾿ » ΄ ᾿ 2 τ κα ᾿ ΄ » 
ἐκάλεσε τοὺς ἀγγέλους, καὶ αὐτός τε προῆλθε τούς τε εὐοπλο- 

τάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν αὑτοῦ στρατιωτῶν καὶ τοῖς 
Μ “Ἵ » Ἁ » 2 Ν ἈΝ 5 ἣς ΄“ » 

ἄλλοις στρατηγοῖς ταὐτὰ ἔφρασεν. ἐπεὶ δὲ ἣν πρὸς τοῖς ἀγ- 4 

γέλοις, ἀνηρώτα τί βούλοιντο. οἱ δ᾽ ἔλεγον ὅτι περὶ σπονδῶν 
“ » “ ς ΝΙ ΚΑ, ͵ Ἁ ,ὔ “ 

ἥκοιεν ἄνδρες οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται τά τε παρὰ βασιλέως τοῖς 

“Ἕλλησιν ἀπαγγεῖλαι καὶ τὰ παρὰ τῶν Ελλήνων βασιλεῖ. 
Δ ἃς 3 , ΕΣ ,ὔ ΄ ΑἹ ““ .“ ' » 

ὃ δὲ ἀπεκρίνατο: ᾿Απαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ ὅτι μάχης δεῖ-δ 

πρῶτον: ἄριστον γὰρ οὐκ ἔστιν οὐδ᾽ ὁ τολμήσων περὶ σπονδῶν 

ἴῃ {πΠ6 ἱὶηρῖβ αὐτπμαθ, οοτὰ- γθη. ΤῈΘ οἰοβθα σϑῆκβ οὗ {Π6 

τηθηΐθα οἡ ἰπ 1Π1.1, 8 28. ΒοΟΡΙ 65 1η ἵγοηῦ τνου]Ἱα ργθνθηΐ 

6 ἐπισκοπῶν: ΒΙΡΡΙΘΙΠΘηἴαΓΥ ΡΔΓ- {86 ὉΠδτιηθα ἔγομ ὈΘΙ Πρ Β66Η. 

(ϊο. τ ἢ τυχών. 10 αὐτός τε: ΟοΥΓΟΙαὔνο τι καὶ 

ἄχρι, τη]. ΤὨϊθ ψοτα 80 κ5 τοῖς ἄλλοις, ὈΘΙονν ; [86 ᾿πίθγνθη- 

ῬΓΟΒΘ ψαγγϑηῦ. 1 ἢὰ5 ὈΘΘἢ 85- ἱπηρ' τε 8ἃη6 καί οοηηθοῦ {86 86]5. 

Βαμηθα δ΄ Χρη. τηθ8η85 ἴο τὸρ-ὀ 112 ταὐτά: 1.6. ΠΥ του ἴο ἔο!]ον 

τοϑθηῦ ΟἸΘΑΓΟΠ ΠΒ 88 ΒΡ Κιηρ ἴΠ ἘΪΒ ΘΧΘΙΏΡΙΘ. 

ΒΒ οὐγη αἰδϊθοῦ; Ἀαΐ, η νθ οὗ 14 ἥκοιεν, μααὶ ὁοΉϊ6, Βῖὶ πο 6 ἥκω 15 1π 

ΟἿ δι ΠΟΥ Β ΤΠΔ ΠΥ ΡΟΘΟΙΟΙΒΙΉΒ, ἔογοθ ἃ ροστῇ. 

{815 15, αὖ Ὀϑβί, ΒΙσηὶν ἀποϑυΐδϊη. οἵτινες. .. ἔσονται: ἃ ΓΘ]. ΟἸδι50 

(. ᾿ἰδ 56 οὗ ἔστε, Ὀ6]ον 1. 80, ἃ οὗ ργροβθ. ΟἿ. ὅστις... ἀπά- 

ΟΤα 806 ὈΥ ΠΟ ΟΥ̓ΠΘΙ Ῥ͵ΓΟΒΘ ἕξει, 1, 8, τὸ ἔ. Οὔβοῦύνθ {μαῦ ἴῃ 

Δαΐου. ΒΌΘὮ ἃ ΟἸδ 86 {Π6 1πᾶ]6. 18 ἀβ8}}ν 

8 ὥστε... . . ὁρᾶσθαι, 80 ἐδπιαΐ ἐξ ργο- τϑίδι η6 6], θνθὴ Αὔΐθυ ἃ ΒΘΟΟΠαΔΓΥ 

βογηίοα α ἥπα αἀρρεαγαάποο. “ΏΪΒ5 ἴθ η856. 

ΡὮΓΑΒΘ ἰβ ἔυσύμου θχρ] ]ηθα ὉνῪ τά τε παρά: ἐ. 6. ργὴροβαῖβ8. 'ΤὮΘ 

πάντῃ φάλαγγα πυκνήν. ὁρᾶσθαι οοηὐοχῦ ΒῸΡΡ ΘΒ ὕΠθ ποῦ. 

᾿ἰπ15 πα θῇ πΠ685 καλῶς {70} θα 16 μάχης. .. πρῶτον: Ὀοΐἢ νγοΓαΒ 

ἰοοϊοῖη). 8θο α. 1528; Ἡ. 952: 8ΓΘ ΘΙ ΡΠ βίΖθα Ὀν {μοὶν ροβιςϊομ. 

Β. 641. Το δού. ἰπῆη. 15 σθρ!]αι" 17 ἄριστον. .. ἄριστον: ἴοΟΥ [Π6 
1ῃ {Π 686 ῬΏΓΔΒΘΒ (οΓ. ὁρᾶν στυγνός οΓαθυ, οὔ. ἤγγελλον. .. ἤγγελλον, 

[11, 6, 897), Βο ἐμαῦ 1Ὁ την Ὀ6 τὸ- Ι, 1, 62 Ε΄, ἀπα {89 ποίθ. 

βαγαρα 8ἃ5 ἀουθίξα! τ ΠΘΙΠΘΙ 6 ἔστιν : ἴον {Π6 ἀοοθηΐ, βθ6 ἃ. 144,0: 

Βᾶγθ ἤθύθ [Π9 Ρᾷ858.. ΟΥὁ {86 τπ- Η. 480: Β. 262,1. 

ΑὉὔο πϊα. ἴῃ [6 5656 οὗ Π9 δοῖ. ὁ τολμήσων (ΞΟ. ἔστι), 2107 {Ὁ 68 ἐμ Υ6 

9 ἐκτὸς τῶν ὅπλων, εαοορέ ἔα αγηνεαὶ ααν τοῖο κοὐ ἀατγο. 



ΘΟ ΤΠ ΘΙ». ΤΙΙ ἘΠῚ 

“ “ “-“ » ΄ 

λέγειν τοῖς “ἄλλησι μὴ πορίσας ἄριστον. ταῦτα ἀκούσαντες 
Φ ΄ τς δ - ΩΣ 

οἱ ἄγγελοι ἀπήλαυνον, καὶ ἧκον ταχύ: ᾧ καὶ δῆλον ἣν ὅτι 
᾽ ΄ Ἐπ 55, 2) 2» ΓΕ , κ ͵ 
ἐγγύς που βασιλεὺς ἣν ἢ ἄλλος τις ᾧ ἐπετέτακτο ταῦτα πράττειν" 

δ “ - Ν 

ἔλεγον δὲ ὅτι εἰκότα δοκοῖεν λέγειν βασιλεῖ, καὶ ἥκοιεν ἡγεμόνας 
" ΕῚ Ε ΄ ΥΝ ν ,ὔ ", » “ 
ἔχοντες οἱ αὐτούς, ἐὰν σπονδαὶ γένωνται, ἄξουσιν ἔνθεν ἕξουσι 

Χ » ὦ , ἃ Ἅ ᾽ ΄ 2 » -»" -» » ὃ ν , ὃ 

τὰ ἐπιτήδεια. ὃ δὲ ἠρώτα εἰ αὐτοῖς τοῖς ἀνδράσι σπένδοιτο 
“ 3. δὲ ΝΥ » “ Ε.Ὶ Ν - Υ Μ ὃ 74 “Ὁ τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀπιοῦσιν, ἢ καὶ τοῖς ἄλλοις ἔσοιντο σπονδαί. οἱ 

ΕΝ “-“ αἵ Γι: “- “ 

δέ, ἽἌπασιν, ἔφασαν, μέχρι ἂν βασιλεῖ τὰ παρ᾽ ὑμῶν διαγγελθῇ. 
2 Ἂν Ἁ ῪΝὉ» 3 , ᾽ ᾿ ς ΄’ ᾿ ἐπεὶ δὲ ταῦτα εἶπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος ἐβου- 

- ἣν λεύετο- καὶ ἐδόκει τὰς σπονδὰς ποιεῖσθαι ταχὺ καὶ καθ᾽ ἡσυ- 

χίαν ἐλθεῖν τε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια καὶ λαβεῖν. ὁ δὲ Κλέαρχος 

εἶπε: Δοκεῖ μὲν κἀμοὶ ταῦτα: οὐ μέντοι ταχύ γε ἀπαγγελῶ, 
Ἂ “ Ἂν; »“" 

ἀλλὰ διατρίψω ἔστ᾽ ἂν ὀκνήσωσιν οἱ ἄγγελοι μὴ ἀποδόξῃ ἡμῖν 
ὃν ᾿ν , -- , ΄ ΝΜ ον - . , 

τὰς σπονδὰς ποιήσασθαι" οἶμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέ. 

ροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει 
Ἁ 5 » , .“ “δ Ν ᾽ ᾿ ΄- » 

καιρὸς εἶναι, ἀπήγγελλεν ὅτι σπένδοιτο, καὶ εὐθὺς ἡγεῖσθαι 
᾿ ΄ Ἂς » [4 

ἐκέλευε πρὸς τἀπιτήδεια. 

18 μὴ πορίσας: ΘΟΠΟΙΠ]ΟΠΔ], ἃ5 15 

ΒΒοΟῚ ὈΥ πῃ6 πθρ. ΟἸθατομ 5 
ΚΘΘΡΒ ὉΡ δῖβ Ὀο]α Ὀθϑιϊηρ, δπα 

ἢ βασοθθθ: ἴῃ6 ΘῆΟΥΒ 86 

1ΘΔ ΟΥ̓ ΘΠΟῸΠΡΏ ἴο Ῥγοοῦγθ ΒῈΡ- 

ΡΙΪθ685. 

19 ᾧ, τοπογοῦψ. 
230 ᾧ ἐπετέτακτο, ἐο τὐποην ΟΟΉι- 

πιαπαβ μαᾶα θοθη, σίυσοη. ὥθθ 

1, 0, 59, 8)πα [Πϑ ποΐϑθ. 

21 δοκοῖεν... ἥκοιεν... ἕξουσι: 

αἰγθοῦ, δοκεῖτε, ἥκομεν 

Νοίθ ἴπθ τρία βῃι οὗ 

50] . 81] γϑν5 ΘΆ5. ἴῃ ατϑοκ. 

28 αὐτοῖς : ὈΥΘΟΙΙΟΔΙΠ]Υ -- μόνοις, ΟΠ. 

1, 8, 44, ἃπα 186 ποίϑ.. 

σπένδοιτο: οΓ. εἴησαν, α. 1. 101, δῃα 

{89 ῃοίϑ. 

24 τοῖς ἰοῦσι: 1.6. [Πο056 ροΐπρ' γι ἢ 

186 Ῥθυβίδῃ θῆγουβ ἴο οθίδϊῃ 

ΒΌΡΡΙΪΘ5Β. ΑΒ 8ἃ τηδίζοσ οἵ ἔδοίΐ, 

ΟἸΘΑΡΟΠ ΒΒ ἰθ845 [Π6 γ᾽ Ο]6 ΒΓΠῚΥ 

(8 6). 

“ 
ἐξετε. 

26 μέχρι ἂν... διαγγελθῇ: ἴῃ [ἢ 15 

ΟΠδρίθυ ψγὸ ἤᾶνθ δἰγθδαυ ἢδα 

ἄχρι ἴῃ 1ῃ6 5θηβ86 οἵ μηΐτϊ (]. 1, 

ΠΘΓΘ 566 {Π6 ποίθ) ἃπα ἔστε 

ΟΟΟῸ͵Β ὈθΙονν, 1. 80, μέχρι 18 ποῦ 

ΤΆΤΘ [ἢ Ῥ͵ΙΌΒΘ, θυ ἰΒ ποῦ ΠΘΔΓΙΥ 

88 ΘΟΙΠΙΠΟῚ 88 ἕως. ΑΥ̓ἴρου Πορ8. 

πρίν 15 ΤΟΡΊΪ8Γ; 5661, 9, 12, 

26 μεταστησάμενος αὐτούς, μαυΐηρ 

ἐμθην γεγο. Οἵ., νι οἤϑηρθ 

οὗ νοΐοθ, μεταστάντες, ὈΘ]ον (]. 86). 

21 ἐδόκει : 1. 6. ἴο {Π6 4611] Ὀθγαύϊπρ 

σΘΠΘΓΆ]Β. ΟἸΘΑτοΠ π5᾽ οσση ορίη- 

10 [ο]]ονν5. 

80 ὀκνήσωσιν:; ᾿ΠΡΤΘΒΒΙΥΘ. 
,. ἀποδόξῃ: ἴον {Π9 πδ6ρ. ἔοτοθ οὗ 1ῃ 9 

Ῥ͵ΙΘΡ.; ς΄. ἀποψηφίσωνται, 1, 4, 98. 

81 οἶμαι. . . παρέσεσθαι: [686 

ΓΒ Βῃον ὑμ8ὺ ΟἸΘατοπ 5, α6- 

ΒΡ1(6 δἰβ θο]α ἔτοπῦ, νψ85 ποῦ πη- 

ΔᾶγΘ οἵ {Π6 στανὶν οὗ {ῃ6ὶγ 

Βιταδύϊοη. 

88 σπένδοιτο : ΠΕ 5814 σπένδομιι. 

τῷ ΘΦ 

390 



118 Απαθακβῖβ 

Καὶ οἱ μὲν ἡγοῦντο, Κλέαρχος μέντοι ἐπορεύετο τὰς μὲν τὸ 

σπονδὰς ποιησάμενος, τὸ δὲ στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, καὶ αὐτὸς 
» , Ἁ ᾽ ΄ , Ἁ » “ [“ 

ὠπισθοφυλάκει. καὶ ἐνετύγχανον τάφροις καὶ αὐλῶσιν ὕδατος 

πλήρεσιν ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν ἄνευ γεφυρῶν: ἀλλ᾽ 

ἐποιοῦντο διαβάσεις ἐκ τῶν φοινίκων οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες, 
Ν κα ΓΙ ΄ ῪΝ 

τοὺς δὲ καὶ ἐξέκοπτον. καὶ ἐνταῦθα ἣν Κλέαρχον καταμαθεῖν 

ὡς ἐπεστάτει, ἐν μὲν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ δόρυ ἔχων, ἐν δὲ τῇ 

δεξιᾷ βακτηρίαν: καὶ εἴ τις αὐτῷ δοκοίη τῶν πρὸς τοῦτο τεταγ- 
΄ ΄ 3 ͵ Ἁ τὶ ͵7 Μ΄ », Ἁ 

μένων βλακεύειν, ἐκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ 
«“ ᾽ Ἁ [2 ᾿ Ν ἣν 2 ,ὔ “ -“ 

ἅμα αὐτὸς προσελάμβανεν εἰς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων: ὥστε πᾶσιν 

αἰσχύνην εἶναι μὴ οὐ συσπουδάζειν. καὶ ἐτάχθησαν πρὸς αὐτὸ 

οἱ εἰς τριάκοντα ἔτη γεγονότες ἐπεὶ δὲ Κλέαρχον ἑώρων σπου-" 

856 μέντοι ὈΔΙΔΠΟΘ5 μέν, θὰ 15 ἸΏΟΓΘ 

ΒΌΓΟΠΡΊΥ δανθογβαῖϊνθ {πὴ δέ, 

86 ποιησάμενος : ΟΘΟΠΟΘΒΒΙνΘ. 

ἐν τάξει : τοϑαν, ἴῃ οδ868 οὗ 8ἃπ δἰζδοϊκ. 

ΗΘ [ϑᾶιθα γθϑοῦθυυ. 
87 ἐνετύγχανον : ἔγοα αΘηζαίίνθ. 

αὐλῶσιν : ΠΟἸ ὈΓ1655 ΒΙγ 4116} αἰ ΓΟ Π 65 

ἰηΐογαθοίϊηρ ἴῃ τάφροι. Τὴ 

ΠΟ]6. τϑργθβθηΐβ δὼ ϑ]αογαΐθ 

Βυβύθιη οὗ ἰγγραίοη, τ ΠΘΓΘῸν 

86 παΐαγαὶ ἔθ 1} 1{ν οὗ ΒΑ. ]ΟΠΙἃ 

γἃΒ ΟΥΘΔΟΥ Θημδποραᾶ. ΟἿ ΤΙ, 

4,818. ΒΎΟΙΏ 8.13 νγὸ ἰηΐου ὑπ 

{Ππ6856 δὰ Ὀθϑθη βοοαθᾶ, ἰὴ ογᾶθυ 

ἴο προθᾶθ {ῃ6 ργορσγθββ οὐ {Π6 
ατθθῖκβ. 

88 ὡς μὴ δύνασθαι: ογ΄. 1, δ, 04, απα 

{89 ποίϑθ. 

89 διαβάσεις : ο΄, 1, δ, 13, ἀῃα {Π6 

ποΐθ. Μίϑην θαϊΐοιβ οὐϊῦ {86 

γοΓα, 88 γεφύρας τΟΔΟΙΥ ΒΞ ΡΡΙΪ65 

1{861 85 {Π8 ΟὈ]. 

οἱ ἦσαν ἐκπεπτωκότες, τ᾿ ον) Ἰαμ 

ἐμθγο, Καϊϊοη. "ΓῺ Θ ΡῇγαβΒ6 15 ποῦ 
ἃ ΤῃθΓ0 ρΡὶρῇ. (ΞΞ ἐξεπεπτώκεσαν); 

Θ80ἢ οἰθιηθηῦ ὨδΒ 18 ον ἢ ἴογοθ. 

(Γ. [6 ποΐθ οἡ εἶναι... φυλάτ- 
των, 1, ἃ, 199 Τ΄ 

40 Κλέαρχον: ρῥΓΟΙΘΟΡΒΙΒ; 566 ΟἿ τῶν 

βαρβάρων, 1,1, 20. 

4Α1 τῇ ἀριστερᾷ χειρί: Π6 5 ποῖ 

οὐτηθοσθα ψὶῦῃ ἃ Βῃ161α, Ραΐ 

ΘΑΓΓΙΘΒ ΠῚΒ ΒΡΘΔΓ (τὸ δόρυ) ἴῃ {Π 6 

Ιοἵὑ ἢ8ηα, Ἰθανὶηρ {86 τἰρὴῦ ἔγθθ 

ἴο ψ]6]α ἃ βϊοὶς (πο ατί.). ΕῸΓΣ 

Τὴ 6. ΒΌΙΟΙΣ, Ἐθ0 1, 5, 10, ὅπα ΤῸΣ 

ΟἸΘΑτοτ5 ἃ5 ἃ αἰβοὶ ΡΠ ΠΑ ΙΔ, 

ΠῚ ΟΣ 8: 
42 εἰ. .. δοκοίη... 

{86 ἄν 15 Γγθα αϑηΐαίϊνθ (566 1, 9, 

68) ἀπαὶ {86 οΘομα!ς]0ῃ 15 σΘΠΘΓΙΆ]. 
44 εἰς τὸν πηλόν: οἤ΄. 1, ὃ, 49. 

45 μὴ οὐ συσπουδάζειν, ποΐ ἕο δὲ 

δαιαίἊ φοαΐοιιϑβ. ϑᾳοἢ δὴ ᾿ἱπῆῃ. 
85 ΤΘΡΪΔΙΙΥ {Π6 προρ. μή; ἰΐ 

ὕαϊτο5. μὴ οὐ ΟὔΪν θη ὕπο ᾿θδᾶ- 

ἱηρ᾽ νὉ. ἴθ. πθρ.; 5600 Ὁ. 1616; Η. 

1034: Β. 434. Ηρτο [86 ρΡΈγαβθ 

ὥστε αἰσχύνην εἶναι ἱτ Η]165 ΠΘρἃ- 

το. 8868 6. Μ. 1. 8117, μὰ οὐ 

Απαῦδ.111,1.5 18, Πθτο, ΠΟΘ υ, 

{ῃ6 ααρβίίοη, τί ἐμποδών;, 15 Θααϊ- 

νδιϑθηῦ ἴο οὐδὲν ἐμποδών. ὅπ. ἢ 

ΟΆΒ565 8.6 ΘΧχοθρί]οη ἃ]. 

πρὸς αὐτό: αὐτός 15 οἴΐθηῃ ὑϑροα οἵ 

186 τηδύζοι ἴῃ Βαηᾶ. 

» » . 

-.εἐπαισεὲεν αν. 
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δάζοντα, προσελάμβανον καὶ οἱ πρεσβύτεροι. πολὺ δὲ μᾶλλον 
ς ΄ », ς ΄ , Ψ ὌΝ [τὰ ΄ Ἅ. 

ὁ Κλέαρχος ἔσπευδεν, ὑποπτεύων μὴ αἰεὶ οὕτω πλήρεις εἶναι 

τὰς τάφρους ὕδατος: οὐ γὰρ ἣν ὥρα οἵα τὸ πεδίον ἄρδειν: ἀλλ᾽ 

ἵνα ἤδη πολλὰ προφαίνοιτο τοῖς “ἄλλησι δεινὰ εἰς τὴν πορείαν, 
΄ -΄ Ψ «ς , » Ν Ν ͵ ἊΣ “ 

τούτου ἕνεκα βασιλέα ὑπώπτευεν ἐπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ 
» , 

ἀφεικέναι. 

Πορευόμενοι δὲ ἀφίκοντο εἰς κώμας ὅθεν ἀπέδειξαν οἱ ἡγε- 
᾿ , Ἁ 5 , β. χὰ Χ »" ᾿ Ἀν 53 

μόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ οἶνος 

φοινίκων καὶ ὄξος ἑψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ αἱ βάλανοι 
“-“ ᾿ς σ΄ ἈΝ 5 ὅπ. ἘΝ Ψ ᾽ “ “ ᾽ ’, 

τῶν φοινίκων οἵας μὲν ἐν τοῖς “λλησιν ἔστιν ἰδεῖν τοῖς οἰκέταις 

ἀπέκειντο, αἱ δὲ τοῖς δεσπόταις ἀποκείμεναι ἦσαν ἀπόλεκτοι, 

θαυμάσιαι τοῦ κάλλους καὶ μεγέθους, ἡ δὲ ὄψις ἠλέκτρου οὐδὲν 

40 οἱ... γεγονότες, ἔποξδ6 ἐπιῖγέμ 

θα 78 οἷα απαὰὶ πη 6 Υ. 

4 οἱ πρεσβύτεροι : ΟΌΒΘΙγΘ ΠΟ {Π6 

ΟὨἰαβίϊο οταθυ Θιη ρῃβίΖοβ {815 

ποτα. 

48 ὑποπτεύων μὴ . .. εἶναι: ἴον Π6 

ΠΘΡ., 866 ἴπῃ6 ποΐθ οὔ μηδὲν ἂν 

εν παθεῖν, 1,9, 29. οιηθ δχρ᾽ δίῃ 

ὈΣΥ ϑβϑβυπηϊηρ. {μα {π6 αἰτθοῦ 
ἔοστη νγ85 Ἰηΐθγγορ.., μὴ ἀεί εἰσιν; 

49 οἵα. .. ἄρδειν: ο΄. [πῃ 6 τ56 οὗ 

[89 ᾿πῆπ. σι ὥστε, οἷός τε, δηα 

οἷόν τε (ἃ. 1526; Η. 1000: Β. 641; 

α. Μ. Τ'Ἢ 159). ΤῈ6 {ἰτη8 ἴον 

ἸγΓΊσ ΙΙΟΠ τγ85 ΒΌΤΩΙΠΘΓ; ἰὖ νγᾶ5 

ΠΟΥ Οοἴοθοσ. 
580 ἤδη, αὐ ἐξ 5ἐανέ. 

81 τούτου ἕνεκα : τΟΒατηΪ Πρ [6 ἢ Π8] 

ΟἸδαΒθ. 

δ4 οἶνος φοινίκων, ραϊηι-τοΐη. 

1, δ, 60, ᾷἃᾶπα {πΠ6 ποίο. 

δδ ὄξος. .. αὐτῶν: ΡῬΓΘΒΌΙΠΘΌΪΥ, 

δον {Π6 166 μ86 θθθη ργθββθα 

Ουΐ ἴῸΓ ψῖπθ, {86 τοϑί θ᾽ τ 85 

ὈΟΙΘα 8πα δηῃ ἰπηΐογῖου ασίηὶς 

τη86 6. 

βάλανοι: οΓ. 1, 5, 60, ἀπα {Π6 ποίο. 

ΕῸΓ {Π ραγί ἶἰνθ ΔΡῥΡοβ., 566 ὕΠ6 

ΟΥ̓. 

ποΐθ οἡ ἅρματα, 1, 8, 18. ΗρτΓο 

[86 Ῥγύ{ἰν8 σϑη. αὖ {πΠ86 θα οὗ 

Π6 βοηΐθποθ σου] Πδγθ ρίνθη 

8 8 Κα ΓΕ ΒΙΙΟΟΘΞΒΙΟΗ οὗ σαϑηϊ- 
{ἰνϑβ. 

86 ἐν τοῖς Ἕλλησιν: Θγ6 ἢ ΨΏΘΗη {Π6 

ΠϑΙη6 οὗ ἃ σοτπύγνυ 15 ἴῃ ΘΟΙΏΠΠΟΠ 

156 (ἃ5 ἡ Ἑλλάς) {πΠ6 ατθοὶς 

οἴζθη ριθέθυβ ἴο πιὸ Π6 πᾶ 16 

ΟΥ {Π6 ρΡθορὶθ ἴῃ {μθ ρὶ]. Οἵ. 

ἐς Πισίδας, Τὶ 1, 62, ἃπα {ῃ6 

ποΐθ. 

ἔστιν: οἤ. 1, Ὁ, 17, ἃπα {86 ποίϑ. 

δ ἀπέκειντο, 1676 ἰαϊα αϑδῖαο. 

μαι οἴϊθῃ ΒΌΡΡΙΙΘΒ 8 Ρ885. ἰο 

τίθημι. 

88 κάλλους. . . μεγέθους: οδ.1858] 

5688. (ἃ. 1196: Η. 144: Β. 366). 

ἠλέκτρου: . 6. ἠλέκτρου ὄψεως. ΙῊ 5 

ΒΒογίοσ ἔογιη οὗ δοιηρϑγίβοη 15 

οὔθ ῥτδίθετθα ΟἿ 11, 1.893, 

σώματα ἱκανώτερα τούτων, 8 Πα 566 

α. 1118: Η. 1130. ΕῸΓΣ ἤλεκτρον, 

Β66. {ῃ6 νοοᾶρ. Ατπθοὺ νοι] 

ΒΘΘΙὴ ἃ ἢδϑύμγα] το πα θυϊηρ ΠΘΓΘ, 

θὰὺ {6856 ἀαἴθβ5 γγευθ 8150 δ ]]16 6 

χρυσοβάλανοι; 50 ὑπ ΧΕη. νΘΓΥ 

ῬΓΟΌΔΌΙΪν Βα ἴῃ τϊπα {86 τηθίδ]. 

κεῖ- 

580 

55 



60 

65 
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, Ἁ ΄, ΄ , » , ᾿ 

διέφερεν: τὰς δέ τινας ξηραίνοντες τραγήματα ἀπετίθεσαν. καὶ 
Ν' Ἁ οΥ , . Ἁ ’, ᾿ ’ ᾽ ΄ Ἁ Ἁ 

ἣν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μέν, κεφαλαλγὲς δέ, ἐνταῦθα καὶ τὸν 

ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος πρῶτον ἔφαγον οἱ στρατιῶται, καὶ οἱ 

ἣν 

ὁ δὲ φοῖνιξ ὅθεν ἐξαιρεθείη 

πολλοὶ ἐθαύμαζον τό τε εἶδος καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς ἡδονῆς. 

δὲ σφόδρα καὶ τοῦτο κεφαλαλγές. 

ὁ ἐγκέφαλος ὅλος ηὐαίνετο. 
351. “ » . , “" Ἁ ΝΥ ΄ Ἷ 

Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς: καὶ παρὰ μεγάλου βασιλέως 

ἧκε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καὶ 

δὲ 
» , ᾽ “ «ς “Ὁ ε “4 7 » “- 

ἀπήντησαν αὐτοῖς οἱ τῶν ᾿λλήνων στρατηγοί, ἔλεγε πρῶτος 

᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, 

ἄλλοι Πέρσαι τρεῖς: δοῦλοι δὲ πολλοὶ εἵποντο. ἐπεὶ 

Τισσαφέρνης δι’ ἑρμηνέως τοιάδε. 

γείτων οἰκῶ τῇ ᾿Ελλάδι, καὶ ἐπεὶ ὑμᾶς εἶδον εἰς πολλὰ καὶ 

ἀμήχανα πεπτωκότας, εὕρημα ἐποιησάμην εἴ πὼς δυναίμην 
δ ’ ᾽ ῇ ““ 3 Ἄ “ ς “- » Ἀ 

παρὰ βασιλέως αἰτήσασθαι δοῦναι ἐμοὶ ἀποσῶσαι ὑμᾶς εἰς τὴν 

“Ελλάδα. 

οὔτε πρὸς τῆς πάσης “Ελλάδος. ταῦτα δὲ γνοὺς ἡτούμην βασιλέα, 

53 Ὠ 5 Ν “ 

οἶμαι γὰρ ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὔτε πρὸς ὑμῶν 

59 τὰς δέ τινας: τις 15 οἴΐζθη δα ρα 

ἴο ὃ μέν ἃηα ὃ δέ; οΓ. 111, 8, 8. 19. 

τραγήματα, 7017 διυοοξηνοα 8. 

60 ἦν: {Π6 58}. 15 ῬΡΓΟΌΔΌΙν νᾶρῖιθ. 

10 ΙΒ. ΠΠΉΘΟΘΕΒΑΓΥ ἴο Θνοϊγο τὸ 

τράγημα ἵτοτη τραγήματα. ἡδύ 15 

{86 Βιυθδίϑητς. πϑαΐ. ἢ {Π6 ῥγθα. 
(α ρίοαβαλι ἐϊυη 9); 566 ἃ. 920; 

ἘΓ. ΤΠ; Β. 4985; 8)π8 67: ΓΙ. 5 ΕἼ. 

ΘΙ ἐγκέφαλον τοῦ φοίνικος, ἢ 6 ὁαν.- 

θαρα οΟΥ ἐΐδ ραίηι. (ΑΓ. ῬΙΊΏν, 

Η. Ν., ΧΙ], 4. Ῥυ]οὶδβ τηθα }}18 
ΘᾶγΓα τ (. 6. ῬΑ] 8 ΤᾺ) ἢ Οδοι- 

τηΐηθ αποα ΘΘΥΘΌγιιπ ΡΟ] ηὖ. 

πρῶτον, 707 ἐν ἢν 8ὲ ἐΐηϊιο; οοηὐταβὶ 

πρῶτος, ὈΘΊΙονν, ]. 08. 

62 ἰδιότητα... ἡδονῆς, 5 ροσι αν 

ΤΠ αῦον. 

68 ἐξαιρεθείη : γρατπιοηΐαζϊνο. 

66 γυναικός : ΠΟΙ Π8 ΠῚΘ γγὰβ δεν. 

0 γείτων : ΤΟΙ ΘΙ 6. {Π8 ἡ ̓ Ελλάς 

ποῖ θθ {πὸ ατθοὶς οἷο οἵ 

Αβῖὰ Μίποσ. 

πολλὰ καὶ ἀμήχανα: Α4ΓΠΘΥ ΓΟΓΙῚΒ 

οὗ πολύς, καί τηϑνὺ οἴΐζθη 6 Ἰοῖζ 

πη γδηβὶαίθα; οἵ. 11, 4, 8 21. 

71 εὕρημα ἐποιησάμην, 7 δον έοα τὲ 

α ρῖοοο οΓ σοοα ζογέξιο. 

εἰ δυναίμην : ΟὈΪΪα 6 ἔοτ ἐὰν δύνωμαι. 

12 αἰτήσασθαι, ἐο τοΐτι ἡ γααιιοϑβέ. 

Νοῖίθ 1Π6 ἴθηβθ δηα {86 νοΐοϑθ. 

δοῦναι, ἐμαί ἴδ 8Πιοια, οσναγξ, ΟὈ]. 

οἵ αἰτήσασθαι (ο7. δοθῆναι, 1, 1, 86), 

8 η6 1[561} σον ηΪ Πρ ἀποσῶσαι. 

8 οἶμαι. .. ἔχειν, 707} 1 ἐπι; ἐξ 

τοι πποὲ δὲ α ἐμπαηῖο85 ἐκ}. 

ΕῸχ {86 ροβιτϊοη οὗ ἄν, ο΄. 1, 3, 29, 

Δ ηα {πΠ0 ποΐθ. Ἦθτθ ἄν ργθοθαᾶθβ 

οὐκ ὈΘοδ56 οὗ {86 ᾿αὐξζθυ᾽ Β οἴοβθ 

οοπμπηθοίϊοη νυ ἀχαρίστως. 

πρός: 67. 1, 6. 29. 

4 τῆς πάσης Ἑλλάδος: ἴο πᾶς ἴῃ 

{186 αἴ. ρΡοβιτῖοη, 566 (ἃ. 979; 

Η. 612; Β. 455. 

ἡτούμην: ποίθ {ῃ6 θηδ86, 8η4 οοῃ- 

ἰταβῦ αἰτήσασθαι, ἃΌονΘ. 

ἱ 



τἀ} 

20 

21 
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“κι δ 5» [᾿ “Ἅ Ἐπ δὶ 

λέγων αὐτῷ ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, ὅτι αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπι- 
΄ “ ", Ν ΄ , [4 ΄ἷι Ὁ ͵ὔ 

στρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν ἔχων ἅμα τῇ ἀγγελίᾳ 
» δ Ν , -“ Χ Χ “ ’, Ε] 

ἀφικόμην, καὶ μόνος τῶν κατὰ τοὺς “ἄλληνας τεταγμένων οὐκ 

ἔφυγον, ἀλλὰ διήλασα καὶ συνέμειξα βασιλεῖ ἐν τῷ ὑμετέρῳ 

στρατοπέδῳ ἔνθα βασιλεὺς ἀφίκετο, ἐπεὶ Κῦρον ἀπέκτεινε καὶ 
΄ Ἁ - » “ “- 

τοὺς ξὺν Κύρῳ βαρβάρους ἐδίωξε σὺν τοῖσδε τοῖς παροῦσι νῦν 

μετ᾽ «ἐμοῦ, οἵπερ αὐτῷ εἰσι πιστότατοι. καὶ περὶ μὲν τούτων 

ὑπέσχετό μοι βουλεύσεσθαι": ἐρέσθαι δέ με ὑμᾶς ἐκέλευεν ἐλθόντα 

τίνος ἕνεκεν ἐστρατεύσατε ἐπ᾽ αὐτόν. καὶ συμβουλεύω ὑμῖν 

μετρίως ἀποκρίνασθαι, ἵνα μοι εὐπρακτότερον ἢ ἐάν τι δύνωμαι 
5 Ν ς » 9 » ἴω 4 ἀγαθὸν ὑμῖν παρ᾽ αὐτοῦ διαπράξασθαι. 

Πρὸς ταῦτα μεταστάντες οἱ “Ελληνες ἐβουλεύοντο: καὶ 

ἀπεκρίναντο, Κλέαρχος δ᾽ ἔλεγεν: Ἡμεῖς οὔτε συνήλθομεν ὡς 

βασιλεῖ πολεμήσοντες οὔτε ἐπορευόμεθα ἐπὶ βασιλέα, ἀλλὰ 
Ἀ ΄ ΕΞ “ ε κ ᾿ ΠῚ 5 -“ 

πολλὰς προφάσεις Κῦρος ηὕρισκεν, ὡς καὶ σὺ εὖ οἶσθα, ἵνα 
[ὦ “-“ » ΄ ᾿ Χ . - Ε] 2 Ε) ΄ ᾽ Χ ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους λάβοι καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀγάγοι. ἐπεὶ 

΄ » ΦΨῸΝ « “ 2 ΟΝ ἃ ᾽ ’ Ν Χ 

μέντοι ἤδη αὐτὸν ἑωρῶμεν ἐν δεινῷ ὄντα, ἠσχύνθημεν καὶ θεοὺς 

καὶ ἀνθρώπους προδοῦναι αὐτόν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ παρέ- 

15 ἐπιστρατεύοντα: αποίοα αἴἴον πτραγμένος, ὈΘΙονγ, 1. 104. ΤΠ 

ἤγγειλα. ἀγγέλλω φοιμηϊΐβ 8}] ῬΙΘΡ. ΘΙ ΡΠ 8 5ΙΖ65 86 1468 οὗ 8ο- 

ἴῆτθθ οοῃβύγαοίοηβ, ΑἸ ΓΠΟῸΡ ἢ ΘΟΙΠ ΡΠ ηΘηὔ. 

ΕῸΓ 86 μεταστάντες: ο΄. μεταστησάμενος, 

ἃ ΌονθΘ, 1. ῶ0, ἃπα ποίθ {ῃ9 αἰἔρτ- 

6 ΠΟΘ ἴῃ σγοΐοθ. 

{186 ρϑυίϊο. 1β. ἰηξ. θΘαπιθηῦ. 

{89 ἔδοῖ, β66 1, 2,28 Ε-Ὶ 

78 διήλασα: οΓ. 1, 10, 80 

19 ἔνθα: ο7. 1,10, 2 Ε΄,, ἀηα [Π6 ποίθ. 
ἀπέκτεινε: ΡΙαί. Α4γἱοα:. 14 5αῖθβ 

{μ8ὺ {Ππ6 Κίπρ' οἰαιτηθα ἴο Πᾶνθ 

5ΒΙαῖη ΟὙσὰβ τὺ ἢ ΠῚΒ οσση Β8πᾶ. 
80 τοῖσδε: 5816 νυ! ἢ 8 σοβύαθσγθ. 

81 αὐτῷ: 1. 6. ἐπε κῖηρ. 

82 ἐρέσθαι : ἴῃ οἰ ἰαδύϊο ογᾶθυ τ] ἢ 
βουλεύσεσθαι. 

84 μετρίως: 1. 6. 1655 Πα παρ ἩΓΠῸῪ {Π8η 

Ὀροἔουθ. 

εὐπρακτότερον : νΘΥὈ 8] 8.75. τη γ οἵ 

ΘΟΌΓΒΘ 6 σοΙηρδγθα. ΕΣ ρᾶτ- 

{165., 566 π ποΐθ οὴ ἠμελημένως, 

92. 
85 διαπράξασθαι, τη. ΟΥ̓. διαπε- 

87 ἔλεγεν, τ0ι8 50 65 γα. 

91 ἐν δεινῷ: εὖ ΤΠαρβδοιβ 5.60 

Τ 5. 14 {- 

ἠσχύνθημεν . .. αὐτόν, 16 106 76 

αϑθαηιοα, δοίθ, δοίονο σοσς απα 

ηηθη, ἐο δείγαμ Πίηι. 

ἔα ῖζοβ 8Π 866. οὗ {πῃ6 {πϊπρ οὗ 

ψ ΠΙΟἢ ΟΠΘ 15 85 ϑιη66, 8πη6 8150 

οἵ {Π6 Ῥϑύβοῃ βϑίογθ ΠΟΙ ΟΠΘ 

ἴθ 6 15 βΏβϑιηθ. Ἦδτθ γγχὸ ἂν θοίῃ, 

προδοῦναι ΒΕ ΡΡΙγὶπρ {Ππ6 Ρ͵δοθ οὗ 

ΟΠ6 σα. 366 α. 1049, 1519; Η. 

112, 948; Β. 529. 1; 638. 

92 παρέχοντες : ̓πηρΐ. Ῥατγύϊο., ἃ 5. 15 

ΟἸΘΑΓ ἔγοτη [6 οοηίθχῦ. 

αἰσχύνομαι 

Ἵ 

80 

8 

90 
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΄ “- Ε] Ἁ Φ »-» 5 Ν δὲ “- ’, " 

χοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ ποιεῖν. ἐπεὶ δὲ Κῦρος τέθνηκεν, οὔτε 
ἌΝ ΄ ΝΗ ᾽ - ᾿}» “ “ ᾿ ΄ 

βασιλεῖ ἀντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοί 

μεθα ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακῶς ποιεῖν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἀπο- 
- ΕΝ »] ’ ͵ " Ἃ Υ» ΕΣ ξ -“ Ἀ 

κτεῖναι ἂν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ᾽ ἂν οἴκαδε, εἴ τις ἡμᾶς μὴ 

λυποίη: ἀδικοῦντα μέντοι πειρασόμεθα σὺν τοῖς θεοῖς ἀμύ- 

νασθαι: ἐὰν μέντοι τις ἡμᾶς καὶ εὖ ποιῶν ὑπάρχῃ, καὶ τούτου 

εἴς γε δύναμιν οὐχ ἡττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. ὃ μὲν οὕτως εἶπεν" 

ἀκούσας δὲ ὁ Τισσαφέρνης Ταῦτα, ἔφη, ἐγὼ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ 
Ἄγ Ε -“" , Ἁ δον , , 9. Ἃ 5" Ἀ [2 ς Ἁ καὶ ὑμῖν πάλιν τὰ παρ᾽ ἐκείνου: μέχρι δ᾽ ἂν ἐγὼ ἥκω αἱ σπονδαὶ 

μενόντων: ἀγορὰν δὲ ἡμεῖς παρέξομεν. 

Καὶ εἰς μὲν τὴν ὑστεραίαν οὐχ ἧκεν: ὥσθ᾽ οἱ “Ἑλληνες 
9 Ϊ : Χ ͵ “ »» “ , . 

ἐφρόντιζον: τῇ δὲ τρίτῃ ἥκων ἔλεγεν ὅτι διαπεπραγμένος ἥκοι 

παρὰ βασιλέως δοθῆναι αὐτῷ σῴζειν τοὺς “Ελληνας, καίπερ 

πολλῶν ἀντιλεγόντων ὡς οὐκ ἄξιον εἴη βασιλεῖ ἀφεῖναι τοὺς ἐφ᾽ 

Καὶ νῦν ἔξεστιν ὑμῖν 
« Ν ͵ : ΄ ν 59 
εαὑυὐτὸον στρατευσαμενοῦυς. τέλος δὲ ΕΥΠΕ" 

Ἃ μα: Ὁ “ ἰὴ Ν ΄ ΄ὔ [τς Ν ΄ 
πιστὰ λαβεῖν παρ᾽ ἡμῶν ἣ μὴν φιλίαν παρέξειν ὑμῖν τὴν χώραν 

98 εὖ ποιεῖν: ἱηῇη. οἵ ΡΆΓΡΟΒΘ. 

94 ἀντιποιούμεθα: ΕΓ. ο. 1. 89. 

οὔτ᾽ ἔστιν ὅτου ἕνεκα, 7101") 8 {676 

αη! γοαδοη, τ}. 

βοιλοίμεθα . .. ἐθέλοιμεν: {π6 αἴΓ- 

ἔξευιθ ποθ ἴῃ τηθδηϊηρ 15 ποῦ ἴο "6 

Ριυβηθα. Χρη. οἵξζγοη οῇοοβϑβ ἴο 

ΨΑΥΥ͂ Πἰβ Ἰδηρσαδαρσο; 566 086 Τη- 

{τοᾶ., 8539. Νοῖθ {π6 ροϊθηΐξα) 
ορῦ., Το] ον ηρ 8η 1Π616., ἃπα Π6 

ΟΠ αβῦϊο ογᾶθυ. 

96 τις: οἴζθη τιϑοα θη ἃ ἀθῆπϊίθ 
ῬΘΙΒΟΩ ἰ5 τηϑδηΐ (ο7. 11, 4, 8.22 

6η4). Ηρθτχτο [Π6 {πτϑαϊθηϊπηρ' [06 

15 τη 1 οβῦ. 

97 ἀδικοῦντα μέντοι, μΐην ἐπαΐ 

«ὉΥΟΊ 5. 1.8, ποισθῦυον. ΠΘ. οιη- 

ῬΒδίϊο οὐᾶθι ΒΒ ]α ὍΘ τοίαϊηθα. 

σὺν τοῖς θεοῖς, τοὐέ᾽, ᾿ιδαιτ γ}5 Ποίρ. 

ΤῊΘ ῬἤγαβΘ 15. ἃ ΘΟΙΠΙΠΟΠ ΟΠΘ, 

θαΐ ἄἀοο5 ποῦ ὑποσυθΐογο ᾿δοῖς ἔοτοο. 

ἘΣ. {π᾿ ἴοπθ, οἷ. ΤΠ Ὁ; 5.1; ΤΠ], 

2, 810. 

98 καὶ εὖ ποιῶν: καί τη γ5 {Π|5 

ῬὮΏΓΆΒΘ 845 Ρᾶ18116] νυ ἢ ἀδικοῦντα. 

ὑπάρχῃ, δοσίη. νυ ἢ ΒΕ ΡΡ] ΘΙ  ηΑΓΥ 

Ῥᾶυίϊο. 

καὶ τούτου: τοίαϊ]η {Π6 οτάᾶθσ, 75 

μιῖβ οα86 αἰδο. ΤῈ ρθη, 15 θ 

ἴο {Π6 ν᾽. οὗ ᾿πῇθγιοσυν. 

99 εὖ ποιοῦντες, 17) εἰοη σοοεῖϊ, οἷτ- 
οατηβύδητ14] Ρατγίϊο. τυ ἢ ἡττησό- 

μεθα. 

ὃ μέν: 15 {Π6 ἀπγπαάρίοῃ ἔθ] 

101 ἥκω: ν᾽ αῦ ᾿Ἰποοα ὃ 

102 μενόντων: ποῦ ἃ Ρᾶ͵ΙΪϊΟ. 

105 εἶς: οὐ. 1} 5: 

104 διαπεπραγμένος: 67. διαπράξασ- 

θαι, ἀΌονο, . 85. Τίβ. Ὁ]. 15. [89 

1ηῆη. ΟἸα 56. 

105 δοθῆναι... “Ἕλληνας. 
ναι, ἃΌονθο, 1. 12. 

100 ἄξιον, δοςοηιίης. 

108 πιστὰ λαβεῖν: {Π6 ῬΏΓΕΑΒΘ ἴτη- 

ῬΠῚῸ5. ἃ Ῥ.τᾺοιΪΒθ, ἃ ηα 50 ᾿ἰθρὶ]- 

γμαῦθ! Υ σον 5 ὕῃθ6 ᾿ηΠη. 

ΟΥ̓́. δοῦ- 

23 

24 

20 
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καὶ ἀδόλως ἀπάξειν εἰς τὴν Ελλαδα ἀγορὰν παρέχοντας" ὅπου 

δ᾽ ἂν μὴ ἢ πρίασθαι, λαμβάνειν ὑμᾶς ἐκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ 

ἐπιτήδεια. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν δεήσει ὀμόσαι ἢ μὴν πορεύσεσθαι 
6 Ἀ ᾿ » ΄“ “ Χ Ἀ “᾿ ς , Ἁ ὡς διὰ φιλίας ἀσινῶς σῖτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας ὁπόταν μὴ 

ἀγορὰν παρέχωμεν: ἣν δὲ παρέχωμεν ἀγοράν, ὠνουμένους ἕξειν 
Χ 3. ᾿» “ »Μ Ν » Ν νὴ »] δ, τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ὥμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδοσαν αὖ 

Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν 

᾿Ελλήνων στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς καὶ ἔλαβον παρὰ τῶν 

“Ἑλλήνων. 

ἄπειμι ὡς βασιλέα" 

μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπεν: Νῦν μὲν δὴ 

ἐπειδὰν δὲ διαπράξωμαι ἃ δέομαι, ἥξω 
, ς » , . “- ᾽ Χ « , Ν ΓΊΣΣΟ: 

συσκευασάμενος ὡς ἀπάξων ὑμᾶς εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ αὐτὸς 

ἀπιὼν ἐπὶ τὴν ἐμαυτοῦ ἀρχήν. 

ΤΥ. Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφερνὴν οἵ τε λληνες 

καὶ ὁ ᾿Αριαῖος ἐγγὺς ἀλλήλων ἐστρατοπεδευμένοι ἡμέρας πλεί- 

ους ἢ εἴκοσιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς ᾿Αριαῖον καὶ οἱ 

ἀδελφοὶ καὶ οἱ ἄλλοι ἀναγκαῖοι καὶ πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνῳ Τ]ερσῶν 

ἢ μήν, νον, 8. Ξιθυθοῦυ ρΡ6α ἔογγμι]ὰ 
ἴῃ οϑίῃϑβ. 

109 ἀδόλως: οἤ. ο. 2. 40. 
ἀγοράν : 566 τ86 Τηύτοα., 8 28, 

ὅπου . . - ἐάσομεν: ἃ Οἤδηρθ ἴο α]- 

τϑούβρθοοῃ. ἢ, οὔ σου 56, ΤΏ Θ8 8, 

δὲ ροΞ5ϊθίε. 

119 διὰ φιλίας : 56. τῆς χώρας; 6. 

1, 3, τὸ ἔ,, ἀη6 {μ6 ποῖϑ. 

ἀσινῶς : ἃ Ροοίϊοϊδιη. ΟἿ. ἀσινέστα- 

τα, 111, 8, 8.3, 8ηα ἐσίνοντο, 171, 4, 

510. 

118 ὠνουμένους, δ ριγΌΠα86. 

ἕξειν : σον οΥηΘα Ὀγν [Π6 νΌ. οἴ βιγϑατι- 

ἴηρ. 

114 ταῦτα ἔδοξε: {Π6 ἀπΥπαάρίοῃ 5 

ΠΟΙΤΩΔ]; 67. 1, 3,102. 

δεξιάς : οΓ. 1,0, 85. ΤῊΘ Ῥογβίθη5 

τη τΘ ἃ ρου θαῦβῃου οὗ ἐγ] θη ] 1 Π 655 

δῦ {Π6 5βύατῦ, ἀου ὈΌ1655 ἴῃ ογθυ ἴο 

ἱπάπιοθ Π6 ατθοῖκβ ἴο Ιθᾶνϑ Π6]ν 

Ῥτγθϑθηῦ Ῥοβίς]οη, 'Π ΠΙΟῊ {ΠῸῪ 

τηϊρῃηῦ νγ81}} πᾶνθ τηδἰπηίδὶποα 

{Πϑηήβθῖνοβ ᾿πΠθἤΠηϊΐοὶν; οὐ. ΤΙ, 

4, 822, 8πα 111, 2, ξ 24 ΠῚ, 

118 ὡς βασιλέα: 6.1, 2, 24, ἀπα [Π9 

ποῖΐθ. 

ἃ δέομαι: [ῃ6 δηϊοοραθηΐς 15 θῇ. 

ηἰΐθ; οοηὐταβῦ ὅ, τι ἂν δέῃ, 1, 3. 24. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΙΝ 

1 περιέμενον: 1 νγὰβ 1616 ννϑιϊηρ; 

ὁ. 1.217, ἀηα [Π6 ποῖθ. ἸΤ)υατίηρ 

1815 {ἰπηθ, Θοοογα!ϊηρ ἴο ΠΙΟΘΘΟΓΏΒ, 

ΧΙΝ, 20, ΤΊΒ5. σϑηῦ ἴο ΒδΌΥ]οΗ, 

ΙΓ ΠΟΥ Πρ Κιηρ 84 ΡὍΠΘ ἴο 

ΘΙ ταῦθ ΠῚ5 νἱοΐοσυ. ΤΉΘΥΘ ΒΘ 

τϑοθῖνθα δὶρῇ ΒΟΠΟΙΒ. αὖ [ῃθ 

Βδηᾶβ οἵ {πΠ6 Κίηρ, θϑὶηρ ἰη- 

νοβϑίθα σι ὉΠ6 οοτητηδπα οὗ {Π6 

ῬΓΙΟΜΙΠΟΘ5 ὑπᾶῦ Π8α Ρο]οηρρα ἴο 

ΟΥταβ, 8Πη6 τϑοϑίγίπρ, ὈΘΒΙ665, 

{Πη6 ἀδαρητΐον οὗ {Π6 Κὶπρ' 85 ΠῚΒ5 

νὶΐθ. ἡ ΠΙΒ5 ρᾶτῦ ΠΘ ργοιηϊβθα 

ἰο ἀοβύγου ὕΠ6 σθθβ. 

4 ἀναγκαῖοι: 67. πε οο5αγῖῖ; ῬτοΡ- 

ΘΥ͂Υ διοοα-γοἰαζίοτι8. 

110 
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10 

18 

124 ἀπαθεῖς 

τινες, (οἱ παρεθάρρυνόν τε καὶ δεξιὰς ἐνίοις παρὰ βασιλέως 
ΝΜ ἣν ῇ ’ Ψ »" -" Ἁ ’ ᾽ 

ἔφερον μὴ μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς σὺν Κύρῳ ἐπι- 

στρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παροιχομένων. τούτων δὲ 

γιγνομένων ἔνδηλοι ἦσαν οἱ περὶ ᾿Αριαῖον ἧττον προσέχοντες 
“-“ Υ̓ “-“ “ ΄“ ΄ 

τοῖς “Ελλησι τὸν νοῦν: ὥστε καὶ διὰ τοῦτο τοῖς μὲν πολλοῖς 
“- ε “ 

τῶν ᾿Ελλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντες τῷ Κλεάρχῳ ἔλε- 
Ἢ ἮΝ » . ΄ , Ἂ ᾽ ΠῚ ΄ 

γον καὶ τοῖς ἄλλοις στρατηγοῖς: Τί μένομεν: ἢ οὐκ ἐπιστάμεθα 
μή ᾿ ς “- » , Ἂ Ν Χ ΄ “ ᾿ 
ὅτι βασιλεὺς ἡμᾶς ἀπολέσαι ἂν περὶ παντὸς ποιήσαιτο, ἵνα καὶ 

τοῖς ἄλλοις ἄλλησι φόβος εἴη ἐπὶ βασιλέα μέγαν στρατεύειν; 
- “- Ἁ , “ καὶ νῦν μὲν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν διὰ τὸ διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ 

, Ψ ἈΝ ἣ ΄ . “ Ε] “Ὁ ς “ ᾽ Μ᾿ 

στράτευμα: ἐπὴν δὲ πάλιν ἁλισθῇ αὐτῷ ἡ στρατιά, οὐκ ἔστιν 
“ 3. ᾿ . “ » ’ Ω » , ΕΥ̓ 

οπῶς οὐκ ἐπιθήσεται ημιν. ἐσως δέ που ἢ αποσκαΐῖτει τι ἢ 

ὃ παρεθάρρυνον: ο7΄. {Π6 Β΄ Ρ]6 γν. 

ΤΠ, 15. ΠΣ {πὸ ἴοῦοθ οὗ {πὸ 

Ῥ͵ΓΘΡ., 67. παρακελεύομαι (1, Τ, 44), 

8 η παρακαλῶ (11|, 1, 8 44). 

θ μὴ μνησικακήσειν : {Π9 ᾿πῆηῃ. «ἴθ᾽ 
δεξιὰς ἔφερον, ἃ5 δ Ι6Γ πιστὰ λαβεῖν, 

Δ ΌογνΘ, ο. 8.104. ΤὮΘ πρρ΄. τηπδβῦ, 

οἵ οοῖτ5θ, Ὀ6 μή. 

ἐπιστρατείας : οΔ1|58] ΘΗ. 

8 ἔνδηλοι ἦσαν... προσέχοντες: ο7. 

δῆλος ἣν ἀνιώμενος, 1,2, τὸ. Ἡϑτοῖο- 

ἴοτϑ θυ Πα ἔθ]ῦ ὑπ80 {Ποὶν ον ἢ 

Βαῖθίν ἀθροηαθα οἡ {Π6]ν 8]]1|8 Πὸ6 

ἢ ὑΠ6 ατθθῖκβ. 

9 τοῖς. .. πολλοῖς; 566 ἴΠ6 ποθ 

ΟΝ τὸ. -.- πολύ, ἵ, 4.50. 

10 ἤρεσκον.. .. ἔλεγον : ἃΡ΄]η 8 ΓΤ Ρ- 
14 5 10 οὗ 5110]. 

11 ἢ οὐκ: ἤ ρῥΙΌΡΘΙν ἰηἰσοάποθβ 

[Π6 ΒΘΟΟΠα ἸῃΘΙΠὈ6 1 οὗ ἃ Ομ 10]6 

αποβίϊομῃ, αὖ μοτθ {Π6 ἢτβῦ τηθτη- 

ὈΘΙ 15 ποῦ Θχργθεβθᾷ. 

12 περὶ παντὸς ποιήσαιτο: 67. περὶ 

πλείστου ποιοῖτο, 1, 9, 2ῶ5, ἃηα {6 

ῃοΐθ 

ἵνα... εἴη: ἃ Ρούθης18] ορῦ. ΘΟ 8 

8ἃ5 8 ΡΙΏΔΙΥ ἴθηβο, θαῦ {π6 νὉ. 

οἵ ἃ οἰδβθ ἀθροπαϊηρ ἀροη ἰὖ 

ΤΥ 6 ἀϑβιτη]αΐθα το {6 ορί. 

ΤΉῊΙΒ5. ΤΟΡ ]ΔΙΥ ΠΆΡΡΘΙΗΒ ἴῃ {πῃ 

ο856. οἵ σοπα!ῦ. τ6]. οἰαιβ65 (οὔ. 
ἅ δοίη, 1. 8, 87, ἀηα [Π6 ποίθ); 10 15 

1653 ἔγθαιθηΐ ἴῃ {Π6 6856 οἵ ἢπΠ8] 

ΟἸδιΒ65 (ο". μὴ καταδύσῃ, 1, 8, 817, 

8:Π4 {Π6 ποίθ). ΟΠ, όοσγθυθυ, 111, 

1, 818, πα δα ἃ ἴο {Π6 Τοἔθυθ πη 95 

Ῥτγθνὶοιβὶν σίνθῃ Η. 8810; Β. 590, 

ηοίθ 1. 

18 στρατεύειν: «{{ο φόβος εἴη, ἃ5 

αἰἴζου φοβοῦμαι. 

14 ὑπάγεται: ο΄. ο. 1. 88, ἃπα [86 

ποῖθ. 

διὰ τὸ διεσπάρθαι: ο΄. τῷ διεσπάσθαι, 

ἸΕΕΥΙ 
15 ἐπὴν... ἁλισθῇ: ΤΟΠΘΓ ὈΥ {Π6 

ἔαΐ. ροτῇ,, ἃ5 Τρ ]ὉΙῚῪ ΕΓ ἐπει- 

δάν. ἁλίζω ἰ5 056 οὗ ΧΘη.5 Ροθίϊο 

νογᾶβ; Ὁ τθοῦσΒΥ!, 3, 8ὶ 3, )πα, ἴῃ 

ὀοιηροβί θοὴ νυ ἢ σύν, Ν1Ι, 9, 5. 48. 

οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ, τέ ἐξ γοΐ ροβϑδ16 

ἐμαὶ μὸ εὖοἱϊί ποῖ; ὦ. 6. 6 66}- 

ἑαϊγῖμ τοὐϊ!. ΟἿ. οὐκ ἣν ὅπου οὐ, 

ΙΝ, 5, 531. 
10 τι: {Π6 ἴῆπΠῸῚ Ο]., ἐβ αἱσσίησ 

80Ήϊ16 ἔγοη οι, ἐο οὐ τι8 ΟἹ᾽ (ἀπο-). 

ΟἿ.1,10, 64. 
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» ΄ ε ΒΩ Ὡ ς ς , ᾽ , [2 ΄ 

ἀποτειχίζει, ὡς ἄπορος ἡ ἡ ὁδός. οὐ γάρ ποτε ἑκών γε βου- 

λήσεται ἡμᾶς ἐλθόντας εἰς τὴν “Ελλάδα ἀπαγγεῖλαι ὡς ἡμεῖς 
,ὔ » 5 “ Ἂς 7, » Ν “ ΄ » ΄- Ν 

τοσοίδε ὄντες ἐνικῶμεν τὸν βασιλέα ἐπὶ ταῖς θύραις αὐτοῦ καὶ 

καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. Κλέαρχος δὲ ἀπεκρίνατο τοῖς 

ταῦτα λέγουσιν: ᾿Εγὼ ἐνθυμοῦμαι μὲν καὶ ταῦτα πάντα" ἐννοῶ 
Ὁ ΔΡΥ ᾽ “ 4 , 2 ΝΥ , » ’ Ν Ν Ἃ δ᾽ ὅτι εἰ νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπὶ πολέμῳ ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς 

σπονδὰς ποιεῖν. ἔπειτα πρῶτον μὲν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν 
᾽ Χ [τς 5 Ἂ “' Χ ἐφ .ς ᾽ Ἁ »᾿ 

οὐδὲ ὅθεν ἐπισιτιούμεθα: αὖθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται" 

καὶ ἅμα ἂν ταῦτα ποιούντων ἡμῶν εὐθὺς ᾿Αριαῖος ἀποσταίη" 

ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν ὄντες 
ΝΆ [ “- »Ά ᾿ υ ᾽ 7 ΙΝ » Υ 

πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. ποταμὸς δ᾽ εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα 
κ τὶ τὰ μ ἢ ὡΣ ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ οἶδα: τὸν δ᾽ οὖν Εὐφράτην οἴδαμεν ὅτι 

εἴν “ ’ ͵7ὔ » Ν Ἀ ΩΝ “ 

ἀδύνατον διαβῆναι κωλυόντων πολεμίων. οὐ μὲν δὴ ἂν μάχεσ- 

θαί γε δέῃ ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν ξύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς 

17 ἑκών γε: ΒὑΓΟΠΡῚΥ Θτη ΡΠ αίϊο, ποῖ 

αἱ ᾿εαϑὲ, ἐ πὸ αν, πο} τί. 

19 τοσοίδε ὄντες, αἰέϊιοιι ἢν, 50. 06. 

ΟἿ. τοσοῦτον, ο. 1. 40. 

ἐπὶ ταῖς θύραις, αὐ ὴ58 67} ΠΟΟΥ̓ 5. ἃ 

ῬΑΙΤΘΟΠ8 16 Ὠνρουθοὶθ. Εἶτ θύ- 

ραις, Β66 1, 2, 69. 

90 καταγελάσαντες: ΟοΥ΄ 1, 9, 42. 
21 καὶ ταῦτα πάντα, αἷΐ ἐμπὶς απαὶ 

η.07.6 (Ῥτοϑίου). 
ἐννοῶ : νὰ] 166 ἔγουη ἐνθυμοῦμαι. 

92 εἰ... ἄπιμεν : ΟΌΒΘΙ͂νΘ {Π6 τγ 81 }- 

ἴπρ' [οΠ6. 

ἐπὶ πολέμῳ, ον α δαϑδὶβΒ Οὗ ιτὐαῦ΄, 

Ταίπου {Ππ8η ᾿ηα]σαύϊηρ ΡΌΓΡΟΒΘ, 

85 ΟΥΙΠΆΤΠΥ τοπᾶθσρα, ΟἿ ἐπὶ 

γάμῳ, Ὀε]ονν, 8 8. 

ἀπιέναι : ἃ ΡΓ6Β5.. ποῦ ἃ ἔπ. 

24 ὅθεν, ἔγΘ6]ν, αἡ, ορρογἑτιγτέμ ἴο. 

Ηον 1. ΒῸΓ {Π6 ἔα. ἴῃ 5 ἢ 

ΟἸδιβθβ, οὗ. ἀπάξει, 1, 3, ΤΊ, πα 

{86 ποίθ. 

ὁ ἡγησόμενος: (7. ὁ τολμήσων, ο. 8. 

117, 8 Πα ἡ ποιοῦσα, 111, 1, 8. 42, 

26 λελείψεται: {π6 θηβθ ἄθποίθξ 

0ΠῸὸ βίαϊθ, τεῦ δια ἤγα ἐπαΐ, οἶς. 

Υ 1 {Π6 ΠΟ]6 ρᾶββᾶρθ οἡ. 117, 

ΠῚ ῸΣ 
ὄντες : 56. φίλοι. 

21 ποταμός: ποίθ {Π6 ΘΙ Π δ [ϊο Ρρο- 

ΒΙ 0101,  ΒΙΟῊ την 6 Ἰτορῦ 1 [Π6 

ΟΓΩ 06 Το Παρυρα 85 1ἢ Ὁ γοθ 

8 8066. Οὗ Βροοϊποδύϊοη. ΟἿ. Ἐὐ- 

φράτην, ὈΘΊ]ονν, 1. 28, ἃη4 βασιλέα, 

1. 33. ΤῊΘ ψοτᾶ, δ᾽ που ρῊ 5.0]. 

οὗ {Π6 ἱπίθυγοσδίϊνθ οἰϑαβθ, 15 

Ραῦ ῬὈοΐογτθ π6 ἰηζογτορσδύθ 

ψοτα; οἡ. 1, 9, 56, ἃπα {ΠπΠ6 ποίϑ. 

τις καὶ ἄλλος : 67. 1, 3, 80. 

28 διαβατέος: [ῃΠ6 ῬΘΙΒΟΠ8] Ο6Ο0η- 

βπύσποίϊοη (ἃ. 1595; Η.989: Β. 064). 

δ᾽ οὖν: ὁοΓ.1, 2, 13, πα {Π6 ποίθ. 

Εὐφράτην : ἐδ] 85 Π6 00]. οἵ οἴδα- 

μεν, ταύῦμ ον {Πδη οὗ διαβῆναι (ρτο- 

Ἰορβῖβ; οἵ. βασιλέα, ῬδΙονν, 1. 38). 

ΒῸΓ {πΠ6 ΤοΟΠΙΟ ἴοστῃ, οἴδαμεν, 5866 

6 5211: Γ 4015: Β. 259α. 

29 πολεμίων : Π0 ᾶΙζ., Ὀδοδ 56 γγΥ Π0]- 

Τν σϑῆθτῖδὶ. 

οὐ μὲν δή: 67. 1,9, 41. 

80 ἱππεῖς: ΟΠ {Π6 ΔΌΞΘΠΟΘ οὗ οἂν- 

ΔΙΤῪ ἴῃ [6 ΟὙἼΘΘΙΚ ΔιΊην, 566 {Π6 

20 

25 

90 



120 αἰ πει ειδῖβ 

» ( - »“ Ἁ ΄ » “ -“ ὴ ΄ 

εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι: στε νικῶντες μεν τινα 

δ 3. 4 (2 ΄ Ἃ γὃ , Φ'᾿ -“" 

αν αποκτειναάιίμεν: ἡττωμένων δὲ ουόοενα ιοιον τίς: σωθῆναι. ἐγὼ 

μὲν οὖν βασιλέα, ᾧ οὕτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προ- 
- ς ἴω » Ἄ ᾽ «“ “-" Ἕ Ἂν . , Ν 

θυμεῖται ἡμᾶς ἀπολέσαι, οὐκ οἷδα ὅ,τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ 
Χ “Ὁ Ν᾽ Ἁ 5 -“ ᾿ Ἁ. .ς “-“ » ἢ » 

δεξιὰν δοῦναι και θεοὺς ἐπιορκῆσαι Και τὰ εαὐὕτοῦ πιστὰ ἄπιστα 

ποιῆσαι “Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν. 

Ἔν δὲ τούτῳ ἧκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν ὡς 
« 

᾽ εὺ » Χ Ν » ͵ Ν « ““ ΄ 

εις Οἰκον ἀπιὼν και Ορόντας Τὴν εαὐυτοῦυ δύναμιν" 

Νὰ Ὰ Ἀ 2 5 Ν “ 

τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῳ. 

ἣγε δὲ καὶ 

ἐντεῦθεν δὲ ἤδη Τισσα- 9 

ποΐθοη ],5,82, ΤῊ Οὐ ΚΒ 6 ΓΘ 

ΘΟΠΒΟΙΟΙΙ5 οὗ {πον αἰβδα ναπίαρθ 

1η {815 τοβρϑοῦ (ΑἸ ποι ρ 1η {Π1, 

2, 818 Χρη. ὑγ1θ5 ἤο ᾿θ}10{16 10), 

8 .η6 566}1 1η ἃ ΤῃηΘΆ5.Γ6. ἤο Τη 8 Κ6 

τῷ ροοα (111, 8, 819). ΠῚ {86 

Ἰαὐζου ρασγὺ οὐ {815 βϑούϊοη οἥ. 111, 

1, 82 6πα. 

τῶν δὲ... ἄξιοι, τολῖ16 οὗ ἐπα δη6- 

γι} ἐπα ηϊοδέ γυυιηλογοι 5. τινα, ἐἢ6 

ηιοσέ 8ογυϊοοαθίο ἰγ00}085 αΥὉ 

ἐἑαταϊγῃ. 'ΓΠΘ βἰαϊξοιηθηῦ 15, οὗ 

ΘΟΌγβθ, οχᾶρρογαίθα; θαὺ Π6 

οᾶν]Ρν πΠ6ΘΥ ΓΊΒΒΆΡΉΘΙΠΘΒ ΟΓΘ 

{Π6 ΟἿΪΥ οὔθ ποὺ Πα τηδαθ 

8 ΠΥ 5Π0ν οὗ Πρ [ηρ' ἀσαϊηβῦ {Π6 

ατθοκβ αὖ σπαᾶχᾶ. ὅϑοιηθ θαὶ- 

ἴουβ οἵηῦ οἱ (Ὀοίοτθ πλεῖστοι), 

οὔποὺβ τοπᾶρυ, ἐμο ηνοσί, τί 

γ 0 οὐ θην 6 ἰο οὐ ν παὐτογ 5, νΥ ὨΙΟῊ 

'β ἸΠΠ ΡΟΒΒΙΌ]6. 

81 τίνα ἂν ἀποκτείναιμεν: Π6 τῇῆο- 

ζοτ! 8] αππϑϑύϊοη ἰ5 ααἰύο τη θ6Ρ- 

1πρ ψιἢ {π6 ἴοηθ οὗ ἴπΠ6 ψῃο]6 

Ῥᾶϑβᾶρθ, ν ΒΙΟῊ 15 ἄππο, Οὗ ΘΟΌΓΒΘ, 

ἰο Χροη., ποῦ ἰο ΟἸΘΑτοΠιι5. 

82. ἡττωμένων: 50. ἡμῶν, 

οὐδένα... σωθῆναι, Τΐ 18 ἔηι005- 

δέδιε ἡμαὶ ὦ δησίο οηνα δον 

6504). [ὴ: οἷόν τε (56. ἐστινῚ, 67. 

ο. ἢ. 1ὺ, ἀπ {πὸ ποΐθ. Οὔβουνο 

{π6 ομδηρο ἔγοπι ορῦ. ἴο ᾿παϊο., 

τη. κηρ [Π6 σταντῦν οἵ {πὸ βι πᾶ- 

(10. 

88 βασιλέα: ἴον Π6 ῬοΒΙΌΊΟΠ, 566 

{Π6 ποΐθ οῃ ποταμός, ἃΡογϑε. 1]. 21. 

Ἡρθτο {86 ψογα 15 50 δι γθιηονθα 

ἔγομη {Π6 νν. ἰΠαῦ 10 15 τϑϑατηθα 
ὈΥ αὐτόν. 

σύμμαχα: ποιῦ., ὈΘΟΔ 56 ΓΘ θυ Πρ' 

ηοῦ ἴο ΤΟΟΡ5 δίοπϑ, Ὀπὖ ἴο βι{πᾶ- 

{10 η, ΞΈΡΡΠ165, θέ. Ίδη5., τὐποην 

50 πα, ἐπῖη 5 δοη ϑρῖγ} 6 ἐο Πποῖρ. 

εἴπερ, αϑοκηνίης ἐπα. 

84 ὅ,τι δεῖ αὐτόν, ταΐ πεοα πὸ πα, 

8Π 1η617. 4165. ΕῸΣ {Π6 δ8οο. ὅ,τι, 

ΟἸ ἸΕ ΤΟΣ 50. 

85 καὶ. .. καὶ. . - καί: [Π6 ρΡο]ν- 

Βυπαθίοη ποιρσηΐθηβ Π6 οαπηι- 

Ἰαύνο δῆθου. 

θεούς: [Ὁ {πὸ οᾶθ, 5θὸ (ἃ. 1049; Ἡ. 

112: Ἐ5..329.1- 

πιστὰ ἄπιστα: 5110 ἰππίδποοθπ. οὗ 

ῬΙΟΠοΙη δῖ ἃ16 ποῦ Τὰ ἴῃ 

ΤΠ θίουῖ ἃ] Ραββα Ὁ 5. 

86 τοιαῦτα: ἀπυπαοίοη ψΊΓἢ ἃ 6α6- 

τηοηβύγαςινο. 

87 ὡς... ἀπιών; {15 νῦὰᾶὰβ ΤΊββα- 

ῬΒΟΡΠΘΒ᾽ νον θα πο πΌ]0η. 

88 εἰς οἶκον, ποηιοιθαγε. "6 τί. 

ἰβ. οὐ θα πῃ τπδὴν οἱ ΡΥΘροβὶ- 

{ἰ0 ἃ] Ρἢ Γ 505. 

ρόντας: ΒΕ ν»ὰβ Βαίγαρ οἵ Ατ- 

τηθηΐᾶ; οἵ. 111, Ὁ, 811. 





τὶ ΟΡΙ5 440, 
δὰ Ἀ ιλοδπομ) 

ῳ δ κ Καοοία 

945 

. Βακοια 

αἷὖ 
4 να οαναυε!} 9 5 

ἘΞ Ξ 
ὲ Ξτις- Θγα88. 

8359 30 -Ξ-Ξρι ΠῚ Ξ αι! 

ςΟϑΙΡΡΑΒΑΗΥ͂ ἥ γῦρο, ΞΙΣ τ Οὗ 
δακίαιχρ; ν αδι σαῃ,, καὶ 18α ΞΈΞΞΈΞΕΈΞῚ 

ΞΞῸ Ξ-.---- 

ἘΠ Ω Αἰϑατ' ΞΞ όΞ᾿ Ξε τ " ἘΞ κα 
- δε «ὦ ὕηιην Βαγτα -ἰτοτις᾿ δος τρκιν οἕ. 

τὰ ας ας ΞΦΣΞΕῚ 455 ΞΞ ἬΞΙΞΕΣΣ : 

ἘΣ, Πρνν ,ΚιηδΥ Μαῖι α΄ τ ὮΝ» ἘρεῖθνεΝ ὡο ΒΆΒΗΙ Ἷ 
τ 5. αι Μστ ο ΣΧ, οΤεὶ Παλιοπιεῖνς. Μεάαν 

“τ τὸς, Ὁ ἃ Ὁ» ΞΞ 
ἐξ 5 οἷς ε ϑ ΟΡι95 (Πανοϊίνβον) 

ν» Ὁ σ "- . . 

ξ ἴον ἯΣΣ 5κν . ο ἘΣΞΕΞ Ἂς: σα» 
ΘΝ, κι τ ἘἶξΈξ 9 δ Ξ 6 Ὁ 

δ Ἂ ΞΕ --τ-ὺὶ ΦΡΘΥ͂ Χ 

" δ ΡΣ ΔΌΓΞΝΟΣ. Ξε Ἀπ ς 
» ὶ . “ορελμι «ὁμαΐοῖς ἜΣ 

“ Ξε ἘΞ ρει ραν τῆ [δ οτεϑιρηον 8: ξξξετ ἤροντο τε Ἄγ ἔϑιττακε ΠΕΤΕ 
ἃς: Θ-: ᾿ ὶ, 

Φ Ξ ὴ Ξίρξς, 9 .--ὁ ρὗςμε [[ ΦῬΝ 4 Βεσολετ) 
᾽ν Ξε αὐ Πυδηα, - ᾿Ξ» Ι 

« οἵ 
9 .Ά } ξὶ 

Ἐν τὴ 
κΈ τε τε ΤῆΘ δου οἵ ἴΠ6 Τοπ ΤΠουϑᾶπα Κ ἃ 

ᾧ Μουπάϑ8, τυΐπ8 ἈΝ 

ϑοδῖε8 

ΕΞ Εις, δ, ΡΉΕΙΙεν ΔΕ1δΒ 

᾿ρΆδῦν ΡΕΟΝ ΣΡ τος ΤΙ͂ΡΒΕΙ͂, ἸΒΕΙ͂ΝΣ, ἘΤΕΙΣῚ πὸ ΓΤ τ 

0 8 22. 40 60 80 τὸ Οτεοκ ϑιαᾶεα 

ιὰ- ΞΞ ὰ  - «90 

ἴδετε: ον Ὁ 
-- ὑΣ ΑΒΥΤΟΝ Ξα - ὦ ΕἸ 

ΜΑΡ ΟΕ Α ΡΑῈΤ ΟΕ ΒΑΒΥΙΠΟΝΊΑ 

ΕΤΟπῚ δοίι} ΒΌΤΨΟΥ 

ΒΉΟΥΙΝΟ ΜΈΡΙΑΝ ΜΑΙ, ΑΝῸ ΟΥΤΕ ΟΕ ΤῊΣ ΤῈΝ ΤΉΟΓΒΑΝΟ 

( οσα ΤΆ ΚΤ Β᾽ ΧΘΠΟΘΠΟΠ) 
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φέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο: ἐπορεύετο 
ΝΥ ΝΥ » “ Ν Μ, Ἁ »᾿ , «“ 

δὲ καὶ ᾿Αριαῖος τὸ Κύρου βαρβαρικὸν ἔχων στράτευμα ἅμα 

Τισσαφέρνει καὶ ᾿Ορόντᾳ καὶ ξυνεστρατοπεδεύετο σὺν ἐκείνοις. 

οἱ δὲ Ἕλληνες ὑφορῶντες τούτους αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν ἐχώρουν 

ἡγεμόνας ἔχοντες. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ ἑκάστοτε ἀπέχοντες 

ἀλλήλων παρασάγγην καὶ μεῖον: ἐφυλάττοντο δὲ ἀμφότεροι 

ὥσπερ πολεμίους ἀλλήλους, καὶ εὐθὺς τοῦτο ὑποψίαν παρεῖχεν. 
2 ΄ Ἀ Ν , 2 “ » “ Ἁ ἰβ ΟΥ̓ " ἐνίοτε δὲ καὶ ξυλιζόμενοι ἐκ τοῦ αὐτοῦ καὶ χόρτον καὶ ἄλλα 

τοιαῦτα ξυλλέγοντες πληγὰς ἐνέτεινον ἀλλήλοις: ὥστε καὶ τοῦτο 

ἔχθραν παρεῖχε. 

Διελθόντες δὲ τρεῖς σταθμοὺς ἀφίκοντο πρὸς τὸ Μηδίας κα- 
λούμενον τεῖχος, καὶ παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ. ἣν δὲ ὠκοδομημένον 

89 τὴν θυγατέρα : ΠΟΙ Π8 716, ΟοοΙα- 

1ηρ ἴο ῬΙαὔδτΟΙ, νγὰ5 μοαοσιηο. 
ἐπὶ γάμῳ, α8 ᾿ιῖβ ιττῖ6. ΟἿ. ἐπὶ πο- 

λέμῳ, ΄ΌονΘ, 1. 22, ἃπα {πΠ6 ποίϑ. 

40 ἐπορεύοντο, δεσαη, ἐϊιοῖγ" ναγο}. 

Νοῖβ {Πδῦ {πΠ6 ποχῦ οἰαῖιβθ ὈΘΡῚη5 

ψΊΓἢ {Π 6 βϑῖηθ ν. (ΟΡ Π8 5 ΤΟΡ 6). 

41 ᾿Αριαῖος : ἔον ΠΙ5 ΟΠϑηρσθα Ὀθ8Γ- 
ἴηρ,, α΄. 81 οὗ [Π15 ομδρίοθυ. 

48 ὑφορῶντες, εσαγαΐης το], 51ι5- 

Ῥίιοεϊοη. 

αὐτοὶ ἐφ᾽ ἑαυτῶν, αἰἴοηα ῃ ἐϊοηι- 

ϑδοίυοβ. "ΓΠΘ ᾿ηὐθηβῖνθ 15 οἴΐθῃ 

ΘοΟΙΠὈΪΠ6α ψ ἢ {Π6 τοῆθχινθ; οἤ. 

1,8, 100. ΒῸΣΪ αὐτός νἱγίμ8}}Υ ΞΞ 

μόνος, 67. 1, 8, 44. 

Δ ἀλλήλων: 1. 6. [πὸ ατοοῖκβ ὁ 

{Π6 ομ6 μπᾶ 8ηα ΤΊΞ5. 8π64 Ανὐ]- 

8 6.5, τ ἢ ὑπ 611 8ΥΤΉΪΘ5, Οα {Π6 

οὔμϑιυ. 

μεῖον : 50 πὸ Μ55. πλέον Π85 ὈΘθῃ 

σοπ͵θούασθα, ἃ ηα βθϑῖὴβ ἴο τι5 

ΤηΟΤΘ ἢϑίατΓϑ]. 

ἐφυλάττοντο... ἀλλήλους, 1676 ΘΥ 67 

οτ ἐμποῖν σιιαναὰ ασαϊΐτηιϑὲ οτν6 ατ- 

οἶμον. 

48 πληγὰς ἐνέτεινον : οἵ {Π6 5ΙΤΏΡΙΘ 
γΌ. πλήττω ΟἿΪΥ πέπληγμαι, ἐπλή- 

γην, 8η πληγήσομαι ὙΘΥΘ 1Π ΘΟΙη- 

0 56. ΟΥ̓ΠΘΙ ἴθηβθθ 0 ΓΘ 

ΒΌΡΡΙΠΙΘα ΡΥ οὗοὺ νὈ85. (παίω, 

ΟΥ ὈΥ͂ Ροτ:- 

ΡὮΏΓΘΒ6Β, 85 1, ὃ. 10, ἃπα ἴῃ [Π6 

ΡῬΓΘβθηῦ ο8856. 

δ0 τὸ. .. τεῖχος: 5661, 7, 11, δηα 

86 ποίϑ. 
51 παρῆλθον εἴσω αὐτοῦ, ΕΟἸΓΠΘΤ, 

Ρᾶβϑθᾶ σὰ ῃῖη ἴὖ, ἡ. 6. ἔγοιη [Π6 

Οὔαύβιαθ, ΟΥ, Ρᾶ 5566 δ]οηὴρ 105 1ΠΠῸΓ 

5146. ΤῊΘ ἔοστηθυ ΓΘ Πα θυ ΠΡ 5 0Π6 

ΤΏ ΟΓ6 ηδύμ8] οπο, αὖ τὖ 15 Πατα 

ἴἰο 8600 δοῦν πῃ ὝΕτῷθθῖβ, δἵξογ 

Ῥᾶββίηρ {Π6 ὕσθποῦ ἀθβοῦθθα οα 

1, 1, 608 Η., σου] ἢᾶνθ σοῦ ουὐβιαθ, 

[Π6 νγ8}} δρδῖη. ῬΟβΒβΙΌΙΥ Χρϑη. 

γγ85 ἴῃ ΘΥΤΟΥ ἴῃ βαυῖηρ {πᾶὺ {Π6 

γΠ ἢ δοίαϑ]]γ γθϑοῃ θα [Π6 ψ8]], 

ΟΥ, 1 [{Π6 ν78}} νγᾶβ 'δυρϑὶγ ὈΤΟΚΘΗ 

ον, ὕΠΘΥ Τη8 0 ἢᾶνθ ρϑββϑθα Ὁ 

νιὺπουῦ 15 τηθηὐοπῖηρ {Π6 ἔϑοῦ. 

Αὐ {Π6 5ϑῖη8 {1π|6, 1 ΞΒΘΘΙῚ5 [τη- 

ῬΟΒΒΙΌΪΘ ὑπᾶὺ {ΠπΠ0 ατϑθκβ Βποῦ α 

Ὀγ ὑμ15 πη μᾶνγθ σοῦ 50 ἴδ ἴο 

ῃ6 Ῥεβῦ. ΤῊΘ δοοοιηρϑηγὶηρ 

τη8}0, ΤΟΡρτοα πορϑᾶ, Ὀν Ρϑυτηϊββίοη 
ἴγοιη Τα υηβ᾽ Χοπορἤοη, 5ὰΡ- 

πατάσσω, τύὐπτω), 

40 

45 

50 



60 

128 ἀπαθειὶβ 

πλίνθοις ὀπταῖς ἐν ἀσφάλτῳ κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος 

δὲ ἑκατόν: μῆκος δ᾽ ἐλέγετο εἶναι εἴκοσι παρασωαγγῶν. ἀπεῖχε 

δὲ Βαβυλῶνος οὐ πολύ. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο 
, 4 Ἀ ΄ ,, , Ἂ Ἁ ,: ᾿] Ν, 

παρασάγγας ὀκτώ: καὶ διέβησαν διώρυχας δύο, τὴν μὲν ἐπὶ 
΄’΄ Ἂν Ν Ε] ’ , « ΄ ᾿ ὃ᾽ " » ἈΝ 

γεφύρας, τὴν δὲ ἐζευγμένην πλοίοις ἑπτά: αὗται δ᾽ ἦσαν ἀπὸ 

τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ: κατετέτμηντο δὲ ἐξ αὐτῶν καὶ τάφροι 

ἐπὶ τὴν χώραν, αἱ μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δὲ ἐλάττους" 

τέλος δὲ καὶ μικροὶ ὀχετοί, ὥσπερ ἐν τῇ ᾿ῦλλάδι ἐπὶ τὰς μελίνας. 
Ἃ, 5 ““ Ξ Ν Ν , , Ν ΑΘ ᾿ Καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Τίγρητα ποταμόν: πρὸς ᾧ πόλις 

ἣν μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος ἣ ὄνομα Σιττάκη, ἀπέχουσα τοῦ 
“ ὔ ΄, ς Ἀ μὴ ΨῊΛ 3 

ποταμοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. οἱ μὲν οὖν “Ἑλληνες παρ 
δ συ τας .) ψ Ε Χ ΄, Ν “ Ν ’ 

αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὺς παραδείσου μεγάλου καὶ καλοῦ καὶ δασέος 

παντοίων δένδρων, οἱ δὲ βάρβαροι διαβεβηκότες τὸν Τίγρητα: 

οὐ μέντοι καταφανεῖς ἧσαν. μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον ἔτυχον ἐν περι- 
, Υ, ἊΝ ον .“ , Δ εν “- Α 

πάτῳ ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων ἸΙρόξενος καὶ Ξενοφῶν: καὶ προσ- 

θσοβίβ ἃ ψΊάο]ν αἰ ουθηῦ Ἰοσδίϊοη 

ἴοῦ ὕΠπ ψγν8}} (τι511841}}γν θα Πα 

νι ῦἢ Π6 Τα] 5 πον ἃ5 Θἱαα-ῖ- 

Νιίηνια) ἃπα αἰθὸ βαϊΐβ {86 

ΒΘΟΟΠΩ͂ το Παθυΐηρ. [Ὁ 5ΠΟΨΒ, 

ἔασύῃον, πον ἀπορθυύδϊη {πὸ 146η- 

{ΠΠΟΔ.] 5 816. 

ἦν. .- - φκοδομημένον -- ὠκοδόμητο, 

ΔΙ ΠοῸρΡ {πὸ ἔοσιηβ τὸ ποῦ ἃ]- 

νὰν 5 6 Θη{108] ἴῃ τηθαηΐϊηρ. []}η 

{Π6 τϑϑοϊνθα ἔοσια ὑπ ραγίϊο. 

οἴζθῃ Ππὰβ δὴ ἱπαθροπαρηΐ (86- 

Ἰθοίϊν4}) τηθᾶηΐηρ. ΟἿ. εἶναι φυ- 

λάττων, 1, 2, 122 ἔς, ἀπα {[Π6 ποῖθ. 

δῷ. πλίνθοις ὀπταῖς : 1. 6. Ποῦ ἸΠΟΙΘΙΥ 

5 η-ατΙΘα, ἃ5 οἵξζοῃ, 

εἴκοσι ποδῶν: 566 1, 2, 30 ἔ,, ἀπ {πΠ6 

ηοΐθ. εὖρος, ὕψος, ἃηΠἃ μῆκος ἃ1Θ 

811 8οο. 

δ4 οὐ πολύ: {15 ἀρτθοβ ψ ἢ {Π6 

θη 1Ποαύϊοη σίνθη οἡ ἢ Π18}, 

ταύμου {Π8η τυῖϊῦῃ 6. ΘΟΙ ΟΠ 

γἱον. 

δ5 διώρυχας. .. τὴν μὲν... τὴν 

δέ: ραγυ{ν ΔΡροβιθοη. 

56 ἐζευγμένην: ο7. 1, 2, 51, δηᾶ {6 

ποῖθ. - 

88 ἐλάττους : [ὉΓ {Π 6 ἔΟΤΠ, 566 {Π6 
ποθ οκ 1, 8, 85: 

61 μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος: νοΐ 

{Πη6 νϑὺν βῖθ οἵ 800 15. ΠΟῪ 

ππορυύδϊη; 566 [6 τη8Ρ0. Τύ νγἃ5 

ΔΡΡΑΓΘΗ]ν οἡ {π6 νγοϑῦ βίᾶθ οὗ 

{Π6 τῖνϑι, 85. πὸ στο  Κβ ΘΠ ΔΙ Ρ 

ΠΘᾺΡ Ὁ πα ὁ ποῦ οὐοββ ὉἘΠΠ6] 

ποχῦ του η]ηρ᾽ (8 24). 

πΟΙΩς; 85 Ὁ. ὩΣ 

Γγθαθθηί]ν ἴὖ 15 δἃ6ο. 

08 δασέος: Ποῖο. οοπδβίσιιθα τ ἢ 

{86 σθῃ., ἃ5. 8η 86]. οἵ ἔα] η655; 

ΟΥΑΙ ΠΥ ἰῦ ἴδιο ὑπ ἀαῦ. 

(688), 8ἃ5 ΓΝ, 1, 86, δασὺ πίτυσι. 

ΟΥ̓ΠΘῚ5 τορᾶτγα δασέος ἃ5 805., ἃπα 
{π6 ρθη. ἃ5«μ ἀθροπᾶάθῃηΐ οἢ παρά- 

δεισος, ΜΏΙΟ. ΒΘΘΙῺ5. τηοβῦ ὑῃ- 

1|κ6 ]ν. 
64 οἱ δὲ βάρβαροι: 86. ἐσκήνησαν. 

ὄνομα: ΤΠΟΓΘ 

06 τῶν ὅπλων, ἔα απ». ΟἿ. 111 

ΠΠ5 9: 
ἹΠρόξενος καὶ Ἐξενοφῶν: ἴον {Π6]Γ 

13 

14 
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ελθὼν ἄνθρωπός τις ἠρώτησε τοὺς προφύλακας ποῦ ἂν ἴδοι 

Πρόξενον ἢ Κλέαρχον. Μένωνα δὲ οὐκ ἐζήτει, καὶ ταῦτα παρ᾽ 

᾿Αριαίου ὧν τοῦ Μένωνος ξένου. ἐπεὶ δὲ ΤΙρόξενος εἶπεν ὅτι 
“ ᾿ » ἃ ἴω 5 «-ς Μ, ι: “Μ᾽ ’ὔ 

αὐτός εἰμι ὃν ζητεῖς, εἶπεν ὁ ἄνθρωπος τάδε. "Ἑπεμψέ με 
ἊἌ -» ᾿ ΑΝ ’ ζ τὰ ΚὯ ΄ ἌΓ, πλτεαι 3 ν 

ριαῖος καὶ ᾿Αρτάοζος, πιστοὶ ὄντες Κύρῳ καὶ ὑμῖν εὖνοι, καὶ 
4 Ρ) Ἁ ς »" ᾿] ον -“ δὴ ς κελεύουσι φυλάττεσθαι μὴ ὑμῖν ἐπιθῶνται τῆς νυκτὸς οἱ βάρ- 

» Χ ’ Ἄν Ν (ον “ ΄ Ν βαροι: ἔστι δὲ στράτευμα πολὺ ἐν τῷ πλησίον παραδείσῳ. καὶ 
Ἂν Ν , Ὁ , Ὁ ἐ ’ παρὰ τὴν γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι 

φυλακήν, ὡς διανοεῖται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, 

ἐὰν δύνηται, ὡς μὴ διαβῆτε ἀλλ᾽ ἐν μέσῳ ἀποληφθῆτε τοῦ ) μη “) μέσῳ ω) Ἴ 

ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος. 

παρὰ τὸν Κλέαρχον καὶ φράζουσιν ἃ λέγει. 

- , Ἂν, 

ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν 

ὁ δὲ Κλέαρχος 

ἀκούσας ἐταράχθη σφόδρα καὶ ἐφοβεῖτο. 

'Νεανίσκος δέ τις τῶν παρόντων ἐννοήσας εἶπεν ὡς οὐκ ἀκό- 

λουθα εἴη τό τε ἐπιθήσεσθαι καὶ τὸ λύσειν τὴν γέφυραν. 
Ἃ Ἂ Ὁ » ᾽ὔ 

γὰρ ὅτι ἐπιτιθεμένους ἢ νικᾶν δεήσει ἢ 

δῆλον 
γΧ ᾿ 5 
εαν μεν ουν 

ΕΥ̓ ἡττᾶσθαι. 

νικῶσι, τί δεῖ λύειν αὐτοὺς τὴν γέφυραν: οὐδὲ γὰρ ἂν πολλαὶ 

ἐγ  μαἀβῃ!]ρ 566 {πΠ6 Τηΐτοα., 8 38, 

84 171,1 4 

67 ποῦ ἂν ἴδοι : Ῥοΐθῃης18] ορί. πῃ 8 

ἱπαᾶϊτ. αα65. ΟἿ 1,6, 41}. 

68 καὶ ταῦτα... ὦν: απα ἐπαΐ ἰοο, 

αἰδοῖον 6 οαλθ. ΤΠΘ οἰτοῦτη- 

βύδῃποθ γγἃὰ5 ἴῃ 156] ββριοϊοῦβ; 

ὉΠ 60 ψδγηΐηρ σου πϑύμτγϑ! νυ 

Πᾶγθ Ὀ66ῃ ρίνϑθη ἴο Μϑποη. 

69 ὅτι: ᾿πἰτοαποίηρ' αἰτγ. αἸ5ο.; οὐ- 

6556: 

10 "Επεμψε: ἔον {π6 ἀρστϑοιηθηΐ, οἤ. 

1, 2, 20, ἀπ {πΠ6 ποίϑ. 

11 πιστοὶ... εὖνοι: [ῃ6 ΟΠΪαπῦϊο 

ΟΥ̓ΩΘΥ 15 οἴΐθη {ῃ6 παῦμτγα] ΟΠ6, 

ὙΏΘῺ ΘΙΠΡΠΉ851Β 15 ΠΘϑισθα (Π 616 

ΟΠ ὑμῖν). 

78 ἔστι: δοσοηΐθα αὖ {πθ πρδᾶ οἵ 

{86 βρηΐθῃοθ (ἃ. 144,5; Ἡ. 480, 2; 

Β. 262, 1). 
4 παρὰ τὴν γέφυραν : 8η Θχοθσρίϊοῃ 

ἴο 8 τὰ}]6 [Πδὺ παρά, ΘΧΡΙΘΒΒΙΠΡ' 

{8 ᾿ἰπηϊύ, 15, ἢ Ῥ͵ΙΌΒΘ, 564 ΟὨΪΥ 

οἵ ΡΘΙΒΟΠΒ. 

Ἴ5 ὡς διανοεῖται: Οοα58]; Ἀαύ, θ6- 

Ιον. ὡς μὴ διαβῆτε, ἢ Π8]. 

18 φράζουσιν: φράζω γὙΘΡΌ]ΔΥΙΥ 

τη6 88, ἐο!! γι, ἀοἰαϊ!; τὖ 16 ΤηοΥΘ 

{πη λέγω. 

79 ἐταράχθη... 

ἴθηβθ8. 

80 νεανίσκος : ἰὕᾧ Πδἃ5 ὈΘΘῚ Ὡ5ΒαΙηΘα 

{Πδῦ [ΠῚ5 γγὰ5 Χ ΘΗ. ΠΙτη56] ἔν ΟΣ Ροδ- 

510]. {Π6 ΓΠΘΟΡΟΙΏΡΙΙΒ οἵ ο.1. θ2, 

ἐννοήσας, ΟἾ, γΓΕΠεοίϊοη. 

81 τότε. .. καὶ τὸ λύσειν, ἐπ η- 

ἑοη ἴον, ΟἹ αἰξασπκπίηρ απαὰὶ οἵ 

αοοέγομψίηο. ἘῸτΤ {πὸ ἔαΐῦ. ἰπῆη., 
{ππ5 τι566, 566 α. 1217; ΗἩ. 8558; 

Β. 548, 549; α. Μ. Τ. 118. 

δῆλον γάρ: ἃ 5ῃ1{ 0 ἴο αἸτοοῦ ΒΡΘΘΟῆ. 

82. ἐπιτιθεμένους: 56. ΤΡ 15 

Θαπὶνγδὶθηῦ ἴο ἐὰν ἐπιτιθῶνται. 

88 οὐδὲ . . -. σωθῶμεν, 707 πιοΐ ουθη. 

. ἐφοβεῖτο: ποίθ {Π6 

᾽ , 
αὐυτοὺυς, 

45. 

80 



90 

100 

130 Απαβεβίβ 

ἐὰν δὲ 
΄ ΄“ -“ Ἁ.: -“ ΄’΄ ) .“, ᾽ “ "ἢ 

ἡμεῖς νικῶμεν, λελυμένης τῆς γεφύρας οὐχ ἕξουσιν ἐκεῖνοι ὅποι 
΄ » Ν Ἁ -“" “ »“Μ ’ ᾽ ᾿ ᾽ ΄“ 

φύγωσιν: οὐδὲ μὴν βοηθῆσαι πολλῶν ὄντων πέραν οὐδεὶς αὐτοῖς 

δυνήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. 

γέφυραι ὦσιν ἔχοιμεν ἂν ὅποι φυγόντες ἡμεῖς σωθῶμεν. 

᾿Ακούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ταῦτα ἤρετο τὸν ἄγγελον πόση τις 
ν “ δ. “ ε , 

εἴη χώρα ἡ ἐν μέσῳ τοῦ Τίγρητος καὶ τῆς διώρυχος. ὃ δὲ εἶπεν 

ὅτι πολλὴ καὶ κῶμαι ἔνεισι καὶ πόλεις πολλαὶ καὶ μεγάλαι. 
ε Ν 

τότε δὴ καὶ ἐγνώσθη ὅτι οἱ βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψααιεν, 

ὀκνοῦντες μὴ οἱ “λληνες διελόντες τὴν γέφυραν μείναιεν ἐν τῇ 
΄ Θ᾿ » » Χ Χ ΄ ΜΝ Ν Ν , νήσῳ ἐρύματα ἔχοντες ἔνθεν μὲν τὸν Τίγρητα, ἔνθεν δὲ τὴν διώ- 

, ὩΣ 95 ΄ " ᾽ ἜΣ δὶ , ͵ ΝΥ ν 
ρυχα: τὰ δ᾽ ἐπιτήδεια ἔχοιεν ἐκ τῆς ἐν μέσῳ χώρας πολλῆς καὶ 

ἀγαθῆς οὔσης καὶ τῶν ἐργασομένων ἐνόντων: εἶτα δὲ καὶ ἀπο- 

στροφὴ γένοιτο εἴ τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιεῖν. 
ἊΝ Χ “ » ΄ 2 Ἂ, ’ Ν ’ [ἐς 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀνεπαύοντο: ἐπὶ μέντοι τὴν γέφυραν ὅμως 
ΩΝ » νν " 2 ͵ ε Ν ᾽ , »Μ Ν 

φυλακὴν ἔπεμψαν: καὶ οὔτε ἐπέθετο οὐδεὶς οὐδαμόθεν οὔτε πρὸς 

τὴν γέφυραν οὐδεὶς ἦλθε τῶν πολεμίων, ὡς οὗ φυλάττοντες ἀπήγ- 

γελλον. ἐπειδὴ δὲ ἕως ἐγένετο, διέβαινον τὴν γέφυραν ἐζευγμένην 
ἢ , ἣν ε Ν  ο ἍὍ , ,ὔ 

πλοίοις τριάκοντα καὶ ἑπτὰ ὡς οἷον τε μάλιστα πεφυλαγμένως: 

ἐξήγγελλον γάρ τινες τῶν παρὰ Τισσαφέρνους “Ελλήνων ὡς δια- 

ἐποῖιν ἐϊιοῦα δ. πιαη! γυῖα 8 

5]ιοτ αἱ ἀῦ6 ὃ6 αὐἰ6 ἐο 8δαῦθ οτι7- 

βοίυος ὃῃ Πίσ]. Νοῖθ {πὸ Ὀ]6πα- 

ἱηρ' οὗ ὕνο ἔογιηβ (ἃ. 1421, 2, Ἡ. 

9018;. Β. 615. 1; δ’ Μ. Π᾿ 608}. 

σωθῶμεν 15 {π6 46] Ὀοταίῖνο 1 0]ν. 

ἴῃ 8 ἱπαϊν. αἴ165.;: 50. φύγωσιν, 

Ῥο]ονν. 9 τηϊρῃΐ μᾶνο ῃδα {Π6 

ορῦ. ὈΚ αβϑὶ αὐ] ύϊοη; 566 [86 ποῖθ 

ΟἿ εἴη, ἃὍονΘ, ]. 12. 

91 ὑποπέμψαιεν: ο΄. ὑπήγετο, ο. 2. 88, 

8η4 ὑπόπεμπτος, 111, 3, 8 4. 

98 ἐρύματα, “15 ΘΓ ογιο65. ΤΗΘ νοτὰ 

ἰῖβ ποτ 'ἰῃπ Αἰίο ῬΤΌΒΘ. 

95 οὔσης, τ μι το ἢ τα. 

καὶ... ἐνόντων, αἸιε ἐπ τὐ]ι10}. ἐν 

ἀ06 76 γθη, ἰο ἐἰ11 1. 

εἶτα δὲ καί, απ εἰ Γν ἐπ ον ηιοΥ (76 α}- 

τη) ἱπαΐ. 

ἀποστροφή, ρίαςο ο γοζιςο, “θα 86," 

856 λελυμένης τῆς γεφύρας: ἴΟΤΥ {Π6 

ρΡοβιύϊοη πα στϑρϑῦϊ το οὗ {818 

ΡὮΓΑΒ6, ο7. ἤγγελλον, 1, 7, 62, πα 

μ6 ποῖΐθ. 

86 οὐδὲ μήν, 0, 1101". 

βοηθῆσαι: Θὰ ΡΟ μοβὶ οη. 

ὄντων: ΟΟΠΟΘΒΒΙ͂ΥΘ. 

90 πολλαὶ καὶ μεγάλαι: οἷ. ο. 8. ΤΌ, 

ἃ πα {Π6 ποΐθ. 

ἃ ΡῬοθρίϊο νοτχᾶ. 

96 τις: 6.1, 4, 80, ἀηα {Π6 ποῖθ. 

97 μέντοι . . . ὅμως, Ποιλύθυθτ. .. 

ποτ ἔδι6 ἰ6 85. 

98 οὔτε... ἦλθε: ἴον {Π6 Δοσαμι- 
Ἰαύϊοι οὗ πορδίϊνϑβ, οὔ. 1, 2, 152, 

«πα 1, 8, 81 ἢ᾿ 

101 πεφυλαγμένως : ἔχοι) {πΠ6 Ρᾶτίϊο. 

5366 [ῃ9 ποΐθ οὴ ἠμελημένως, 1,1, 92, 

20 

21 

22 

23 
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βαινόντων μέλλοιεν ἐπιθήσεσθαι. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ψευδῆ ἣν" 

διαβαινόντων μέντοι ὁ ̓ Γλοῦς αὐτοῖς ἐπεφάνη μετ᾽ ἄλλων σκοπῶν 
» Τὲ Χ , 5 Ν Ν 4 Μ » ΄ 

εἰ διαβαίνοιεν τὸν ποταμόν: ἐπειδὴ δὲ εἶδεν, ὥχετο ἀπελαύνων. 
᾽ Ἃ Χ “ Ω; » Ἃ Ἂ ΄ὔ Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας παρα- 

, Μ δεν ἃς Ν , , Ν 5 , σάγγας εἴκοσιν ἐπὶ τὸν Φύσκον ποταμόν, τὸ εὖρος πλέθρου" 
1: τὰ Χ , ΡΟΣ ω 5 5 , , γ 
ἐπῆν δὲ γέφυρα. καὶ ἐνταῦθα κεῖτο πόλις μεγάλη ὄνομα 

Ὦπις: πρὸς ἣν ἀπήντησε τοῖς “Ελλησιν ὁ Κύρου καὶ ᾽Αρτα- 

ξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ ᾿Εκβατάνων στρατιὰν 

πολλὴν ἄγων ὡς βοηθήσων βασιλεῖ: καὶ ἐπιστήσας τὸ ἑαυτοῦ 

στράτευμα παρερχομένους τοὺς “Ελληνας ἐθεώρει. ὁ δὲ λέ. 

αρχος ἡγεῖτο μὲν εἰς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἐφ- 

ἱστάμενος" ὅσον δ᾽ οὖν χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος 

ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἣν ἀνάγκη χρόνον δι᾿ ὅλου τοῦ στρατεύ- 

ματος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν: ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς 

τοῖς “Ελλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην ἐκπεπλῆχθαι 

θεωροῦντα. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθμοὺς 

ἐρήμους ἕξ παρασάγγας τριάκοντα εἰς τὰς Ἰ]αρυσάτιδος κώμας 
τῆς Κύρου καὶ βασιλέως μητρός. ταύτας Τισσαφέρνης Κύρῳ 

ἐπεγγελῶν διαρπάσαι τοῖς “ὕλλησιν ἐπέτρεψε πλὴν ἀνδραπό- 

102 “Ἑλλήνων : ΤΠ ΘΙΟΘΠΘΤΊΘΒ, ἄοι ὈΥ- 

1655. Μϑηγ Οτθθκβ ἴοοϊς Βθυν᾽οθ 

ὩΠάΘΙ Ῥουβίϑη ρυῖποθθ; οὐ. 1Π6 

ἰπβίβποοβ. οὗ αδιυύοβ (1, 7, 26), 

Οὐθϑῖδβ (1, 8, 107), ἃπα ῬΉΔΙ1Πτ5 

ἴ: 1.585}. 

διαβαινόντων : ρθη. 8.05., Υ1Ὁ 5110]. 

οτατ6α, Ὗνδο 5ῃου]α Πᾶνθ οχ- 

Ρθοίρα {π86 δῇ. αἴξϑυ ἐπιθήσεσθαι; 

566, ΠΟΎΘΥΘΙ, προϊόντων, 1, 2, 99, 

8ΠῸ ἃ ΤῃοΥ0 βγικίηρ Ἰηβίϑησθ, 

Ῥοϊον, !. 104, ΤΠ. αὐτοῖς ἕο] ] ον 8. 

104 σκοπῶν, ἰο 566 «ὑΠποίμον. ΤῊΘ 

Ῥ͵ΓΘΒ5. Ρϑυῦο. (σοηδίϊνθ) Τη8 Υ 6Χχ- 

ῬΙΓΘΒΒ ῬΌΓΡΟΒΘ. 

105 ῴχετο ἀπελαύνων, 6 γΌε16 οἤ". 
'ΤΠ 6 οἰγουπτηβίθ 6181] Ρᾶγίϊο. ἢ 

οἴχομαι οἴϊθ᾽ ΘΧΡΤΘΒΒΘΒ [ΠΘ ΤΏΘΘΠ5 

οὗ πηοίϊοη. 

109 πρὸς ἥν: τηούϊοῃ 15 ᾿ἰπ}116α. 

111 βοηθήσων: ΠΘ νγὰβ ἴοο ἰδΐθ, ἃΒ 

ΑΡΤΟΟΘΟΥΊ85 νγ88 (1, 1, 61). 

1192 παρερχομένους : ἔρχομαι 15 ΓΆΤΘΙΥ͂ 

Του α, ἢ ῬΤΌΒΘ, 58 γ9 ἴῃ {Π6 ῬΓΘ6Β. 

1η616. 
118 εἰς δύο, ἐισο αδγεοιαδί. Υ 1 {Π6 

γγ Π01]6 Ῥᾶββᾶρθ, οὔ. {πὸ ποΐθ οῃ 

ἐπὶ τεττάρων, 1, 2, 81. 

114 τὸ ἡγούμενον: ο7. 1, 2, 8, ἃπα 

{86 ποίϑ. 

115 ἐπιστήσειε: ἔγοαπθηζαίνθ. 

116 καὶ αὐτοῖς τοῖς “Β'λλησι : {Π6 καί 

15 Ἰηθηβῖνθ, ποῦ ΡᾶΓ8}16] [ἢ καὶ 

τὸν ἸΤέρσην. 

117 ἐκπεπλῆχθαι: 566 6. 3, 83, 8η4 

{86 ποίθ. 
1921 ἐπεγγελῶν : αἸ ΠΟΥ ηὐ ἔτου κατα- 

γελάσαντες, 1. 20, ἴῃ ὑπδῖΐ ἐπι-, ἴῃ 

105 

110 

115 



125 

10 

132 πα δθαι 518 

δων. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ πρόβατα καὶ ἄλλα χρήματα. 

ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τέτταρας παρα- 

σάγγας εἴκοσι τὸν Τίγρητα ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες. ἐν 

δὲ τῷ πρώτῳ σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ὠκεῖτο μεγάλη 

καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί, ἐξ ἣς οἱ βάρβαροι διῆγον ἐπὶ 
΄ ΄ » , Ρ 

σχεδίαις διφθερίναις ἄρτους, τυρούς, οἶνον. 

Υ. 
Ν 5 ΄ ΄ τὸ εὖρος τεττάρων πλέθρων. 

Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμόν, 

καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς - 

ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἦσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία ἐφαίνετο 

ἐπιβουλή. ἔδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῳ ξυγγενέσθαι τῷ Τισσαφέρνει 
Ν ν ,ὔ “- Ἁ ΄ ΄ Ἁ ᾿Ὶ » - , 

καὶ εἴ πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας πρὶν ἐξ αὐτῶν πόλεμον 

γενέσθαι: καὶ ἔπεμψέν τινα ἐροῦντα ὅτι ξυγγενέσθαι αὐτῷ 

χρήξει. 
Ἐπειδὴ δὲ ξυνῆλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. 

ἃ ΝΡ Ἢ - Ἷ 4 5 , “ ὃ δὲ ἑτοίμως ἐκέλευεν ἥκειν. 
- ᾿Εγώ. ὦ 

Τισσαφέρνη, οἶδα μὲν ἡμῖν ὅρκους γεγενημένους καὶ δεξιὰς δεδο- 

μένας μὴ ἀδικήσειν ἀλλήλους" 
΄ δ Ἂν τς “.. -."κ “ » , 

πολεμίους ἡμᾶς καὶ ἡμεῖς ὁρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεθα. 

’ Ἁ ’ ς ΄“ ᾿ φυλαττόμενον δὲ σέ τε ὁρῶ ὡς 
ΟΝ ἘΠῚ 
εττει 

Ἀ “-“ Ε] Ἷ Υ Ἂ ᾽ ΄ ’ὔ ΄ “ - 

δὲ σκοπῶν οὐ δύναμαι οὔτε σὲ αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς 

ΒΟ ἢ οοιηρουπηᾶβ, ἀθποίθβ 6Χα]- 

ἰαὐϊοη ΟΥ̓ΘΙ 8 ἴ84|16 ἔοθ. 

διαρπάσαι: οἤ. 1, 2,110. 
πλὴν ἀνδραπόδων: 1. 6. [ΠΥ τηϊσῃὐ 

ποῦ ΘῆΒ] αν {Π6 1ΠΠ 818 η5. 

194 ἐν δὲ. .. Καιναί: ἃ γΘΓῪ 5[τη]- 

1841 βθρηΐθῃσθ οσοῦτχβ 1, Ὁ, Θ0 ἢ. 

1927 σχεδίαις διφθερίναις : ἀΘΒουθοα 

ἴῃ [86 ρᾶββαρθ }ιπβύ οἰΐθα, 

ἄρτους .. οοἶνον: ἀδγπασίοῃ 'ἰῃ 8Π 

ΘΠ θταίϊοη. 

ΟΉΛΑΡΤΕΕ Κ 

1 Ζαπάταν: «αὖ ἰαδύ ἃ σΘΟρτδΡΪοα] 

Ροϊηῦ, {πὸ θη ἰΠοδίϊοη οἵ τυ ΒΙΘἢ 
ΒΘθιη5 οουίαϊη. 8366 [Π6 τη}. 

2. ἡμέρας τρεῖς : οι 1655 ΒΌΡΡΙΙΘ5 

τγογθ πρραρᾶ, 5ὸ {πᾶ {ῃ6 ἀθ]ὰν 

τγὰβ ποῦ ἴῃ [5618 ἃ στοιπᾶ ἴὸγ 

ΒΒΡΙοΙοη. 

8 ὑποψίαι: {ῃ6 Ρ]. οἵ δὐδβίγδοϊ 

ΠΟΈΏΒ 15 οὔζθπ σοπογοῖθ 8π4 85 

ἃ σα] γθ ἔοσοθ. 

4 ξυγγενέσθαι, ἐο πατε απ τπέογυΐειν 

εαὐτέῃ. 

δ παῦσαι: 4150 ΡΟνΘΓΠΘΩ͂ Ὀν ἔδοξεν. 

πρίν, δοοΥο. 661,1, 58, ἃηα ἴῃ8 

ποίθ. 

8 τάδε: ΟἹ [Π]β5 ΞΡΘΘΟ 566. {6 

Τηἰτοᾶ., 8.40. 

9 Τισσαφέρνη : ἃ ΓΆΓΘ νΟΟ. ἴΟΥΤΩ, 85 

1Ὲ οὗ {π6 ἢγβί ἀθοϊθπβίοη. Ἀο- 

οὐραίϊνος ἴῃ τῆν, οὐ {86 οΥ̓ΘΥ 

Β8η6, 8τθὸ ποῦ ὉΠΟΟΙΏΤΠΟΙ; 866 

6. 6. Τισσαφέρνην, 1,1, 31. 

γεγενημένους : οΓ΄. ἐγένετο, ο. 3. 43, 
10 ἀδικήσειν : ο΄. παρέξειν, ο. 8. 108, 

φυλαττόμενον... ἀντιφυλαττόμεθα : 

ἴογ {πΠ60 οτάθσγ, οὔ. 6 ποΐθ οἡ 

ἤγγελλον, 1,1, θῶ. ἘὸῸτ {Π6 ἔαοί, 

6΄. α. 4. 451. 

12 οὔτε σὲ. . . ἐγώτε: οὔθ᾽ ἡμᾶς 

28 
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ποιεῖν ἐγώ τε σαφῶς οἶδα ὅτι ἡμεῖς γε οὐδὲ ἐπινοοῦμεν τοιοῦτον 

οὐδέν, ἔδοξέ μοι εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, ὅπως εἰ δυναίμεθα ἐξέ. 

λοιμεν ἀλλήλων τὴν ἀπιστίαν. καὶ γὰρ οἶδα ἀνθρώπους ἤδη 

τοὺς μὲν ἐκ διαβολῆς τοὺς δὲ καὶ ἐξ ὑποψίας οἱ φοβηθέντες 

ἀλλήλους φθάσαι βουλόμενοι πρὶν παθεῖν ἐποίησαν ἀνήκεστα 
δν Ὰ " , ἀγῦ8 Φ. Ψ “ ᾽ , 

κακὰ τοὺς οὔτε μέλλοντας οὔτ᾽ αὖ βουλομένους τοιοῦτον οὐδέν. 

τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζων συνουσίαις μάλιστ᾽ ἂν 
Ἢ «“ ᾿ “ , «ε Ἁ «ς ἴω Ρ] ᾽ ἴω 

παύεσθαι ἥκω καὶ διδάσκειν σε βούλομαι ὡς σὺ ἡμῖν οὐκ ὀρθῶς 

ἀπιστεῖς. πρῶτον μὲν γὰρ καὶ μέγιστον οἱ θεῶν ἡμᾶς ὅρκοι 

κωλύουσι πολεμίους εἶναι ἀλλήλοις: ὅστις δὲ τούτων σύνοιδεν 

αὑτῷ παρημεληκώς, τοῦτον ἐγὼ οὔποτ᾽ ἂν εὐδαιμονίσαιμι. 
Ἃ 

τον 

ὑοῦ ]α ἔΌ]]ονν ἸοΟρΊ ΘΔ ΠΥ, αὖ {Π6ΓῸ 

15. ἃ 581 τη {πΠ9 Γπουρηῦ ἃπα {Π6 

Ἰαύξου ρᾶτῦ οὗ ὑπ ββηΐθηοθ 15 [Π6 

ΒΌΓΟΠΡΘΥΙ ἴοῦ ποῦ Ὀθίηρ' ΘΧϑοῦΥ 

ῬΆΓ8116] τς {Π6 ἔοττηθσ. ΑΒ ἴο 

ὑμ6 αὐὐ{πᾶ9 πα ᾿ἱπίθηὐομβ οἵ 

ὕΠη6 ατθοῖῖβ ΟἸθαομπβ μ8α ορτ- 
ἰδῖὶη Κπον!θᾶρθ. ΒῸΣ {Π6 οοτ- 

Το] ύϊοη οὗ οὔτε σι τε, οΓ. μήτε 

τε, Ὁ. Ἂς 58. 

14 εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν : οΥ΄ εἰς χεῖρας 

ἐλθεῖν, 1, 2, 152 ἔ,, ἀηα {Π6 ποίθ. 

15᾽ ἤδη; 676 ποι. 

10 οἱ... ἐποίησαν : ΓΘ]. ΟἸα 56, 1η- 
Βίθρδα οὗ {ῃ9 ρϑγίϊο. ἰπ ἱπαϊ]γ. 

α150., ἄπ, Ῥου8Ρ85, ἴο {Π6 ἀ6βὶτθ 

ἴο ϑγοϊα ἃ οατηυ]δύϊομ οὗ ρϑυ 108. 

ΟἿ. 111, 2, 828, ϑβοϊηθ, ἤοΘυΌυ, 

ΓΘΔα ὅτι, ἔοτ οἵ. 

17 φθάσαι. .. πρίν: ἃ ἔτοασπθηΐ 

Θοτη ᾽ παύϊοη. ΟἿ. πρόσθεν 858 
πρότερον, Ἰδϑαϊηρ᾽ ὍΡ ἴο πρίν (6. σ. 

ΠΕ ΟΒ.. 
18 τοὺς. .. μέλλοντας... βουλο- 

μένους : ΟὈ]. οὗ ἐποίησαν κακά: οἤ. 

1,9, 306. μέλλοντας ΤηΔ Υ ῬΘΙΏΔΡ5 

6 τϑηᾶρθγθα ἐπίοηαζη, ὑποὰρ ἢ 

10 πθ6α ποῦ Ὀ6 τρια θα ἃ5 ὕγ8 8. 

19 συνουσίαις : οἸηρῃαίϊο ροβιτϊοης 

21 πρῶτον μέν : ῬΔ]ΔΠπΟΘα Ὀν τῶν δ᾽ 

ἀνθρωπίνων, ὈΘΙονν, 1. 29. 

οἱ θεῶν. .. ὅρκοι; ΟΥ7') οΟαἰῇι8 (ΒΊΟΥ ιν 

ἦν, {π|6 πα ην6) Οὗ ἐπα σοᾶβ. ΤΠ Θ 

56η. 15 οβ͵]θοῦϊνο (ἃ. 1085, 5; Ἡ. 

1296; Β. 8350). 
9929. ὅστις... σύνοιδεν : ὅστις, ὈΘΙΠΡ' 

1561 ᾿παθῆηϊζθ, ἀοθβ ποῦ πορᾶ 

{Π6 σ͵Θ ΠΟΙ 8]1Ζ66 Θοηβίσ αούϊοῃ; οἤ. 

ὅστις ἀφικνεῖτο, 1, 1, 18, ἃ8πα [Π6 

ποῖθ. 

τούτων: δἴο᾽ παρημεληκώς; ο΄. ἡμῶν 

αὐτῶν, 1, 3, 582. Νοῖθ [Π6 ΘιρΠῃδ- 

ΒῚ5 π0 ψοτα τϑοθῖνθβ ἔγοτη 105 

Ῥοβιθοη. ΒῸΣ πθ ρϑγίϊο., οἵ. 

ἐψευσμένος, 1, 3, 49, ἃπα {πΠ6 ποίθ. 

928 τοῦτον : ΓΟΒαΙηρύϊνο, 85 οἴθη. 

τὸν... πόλεμον, ὦ τῦαἹ' ἀσαϊη5ὲ ἐΠ6 

σοάβ. ΤΠηθ ρθη. 15 Ρϑύϊου ἔβ θη 

ἃΒ οὈ͵θοῦϊνθο {μ8π ἃ5 βιι ]θοίνθ 

(πὸ τὐαν ἐπ6 σοαβ τὐαρθ), 8]- 

{πουρῃ 1Π6 1468. οὗ ὕπ ᾿ἱπϑυῖΐδᾶ- 

ὉΠ οἵ τοὐγι θυ ἢὰ5 16α 

τ ΠΥ ἴο Ῥτθῖθσ {ῃ 6 βθοοπα σὑθῃ- 

ἄθυιηρ. ΤΠΘ ῬΘΙ]ΌΤΘΙ 15, μον- 
ΘΥΘΙ, 'π ἃ Β6η856, [ῃΠ6 ΔΡΡΡΎΘΒΕΒΟΓΙ. 

ΤῊ 8οο. 15 ἴο θ6 οοηβύσιθα ἢ 

οἶδα (ρΓΟ]6 0515), ταῦ που {Π8η 10 ἢ 

ἀποφύγοι. 

--- 5 

20 
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᾿ “- , ᾽ - ἀν ἡ ὦ ᾿ ΄ Δ , ΄ 
γὰρ θεῶν πόλεμον οὐκ οἷδα οὔτ᾽ ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων 

» , ,7. 15. 35. ε Ἃ , » γ "2 «' ΕΣ 
τις ἀποφύγοι οὔτ᾽ εἰς ποῖον ἂν σκότος ἀποδραίη οὔθ᾽ ὅπως ἂν 

, ΄ ω 

εἰς ἐχυρὸν χωρίον ἀποσταίη. πάντῃ γὰρ πάντα τοῖς θεοῖς 

ὕποχα καὶ πάντων ἴσον οἱ θεοὶ κρατοῦσι. περὶ μὲν δὴ τῶν 

θεῶν τε καὶ τῶν ὅρκων οὕτω γιγνώσκω, παρ᾽ οὺἣς ἡμεῖς τὴν 
“4 ΄ ’ ΄"-} 3 » [4 Ἁ » Ν » 

φιλίαν συνθέμενοι κατεθέμεθα- τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων σὲ ἐγὼ ἐν 

τῷ παρόντι νομίζω μέγιστον εἶναι ἡμῖν ἀγαθόν. σὺν μὲν γὰρ 
- ς “ Ἁ “-“ 

σοὶ πᾶσα μὲν ὁδὸς εὔπορος, πᾶς δὲ ποταμὸς διαβατός, τῶν τε 

ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορία: ἄνευ δὲ σοῦ πᾶσα μὲν διὰ σκότους ἡ 
κοὐ, ἣε , κ ι κ ͵΄ 
ὁδός - οὐδὲν γὰρ αὐτῆς ἐπιστάμεθα: πᾶς δὲ ποταμὸς δύσπορος, 

πᾶς δὲ ὄχλος φοβερός, φοβερώτατον δ᾽ ἐρημία: μεστὴ γὰρ 
- λ 

πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κατακτείναιμεν, 
" ΕῚ ΕΥ Ν Ε ᾽ ΄ Χ , . 

ἄλλο τι ἂν ἢ τὸν εὐεργέτην κατακτείναντες πρὸς βασιλέα τὸν 

μέγιστον ἔφεδρον πολεμήσομεν: ὅσων δὲ δὴ καὶ οἵων ἂν ἐλπί- 

94 ἀπό, ιυἱΐῃ. ΟΓ.1,1, 41. 

φεύγων. . . ἀποφύγοι : ΟὈΒοτνθ [Ώ6 

οΒδηρθ οὗ ἤομβο, δηα οὔ. [88 ποῖθ 

ΟΠ αἰτήσασθαι, ο. 8. τὸ. 

25 ἀποδραίη : 566 πὸ ποῖθ ΟΥ ἀποδε- 

δράκασιν, 1,4,48. ἘΣ {π6 πουρῃΐ, 

67. Ἐ5. οχχχὶχ : 1-12. 

26 ἐχυρόν : {Π6 ἔοττῃ ὀχυρόν 15 Το πὰ 

19} 155,50. 1590: ΤῊ ΒΘ π 

πάντῃ. . - πάντα. .. πάντων: ἃ 

ποΐθνονίῃν ἰηβύϑποθ οἵ ῬᾷΙΌΠΟ- 

τη 8.518. 
ΟἿ πάντων : τη850., ποῦ πϑυΐ. 

{Π6 ο]. οἵ κρατοῦσι. 

ἘΠῚ ῚΞ 

τῶν θεῶν. .. ὅρκων: ποΐ ἃ ὁᾶ56 οὗ 

Βοπαϊδαγοϊη (-- τῶν θεῶν ὅρκων); 

ΘΟ ποὺθμ Πὰἃ5 ἱπαθροπαάρῃηΐ 

γα ]τι6. 
28 παρ᾽ οὺς ... κατεθέμεθα, ἐπέο 

τ0ἢο86 μεορίηα τὸ οογιδίσηοα ἐπε 

7υϊον α5]υὶρ τὐλυΐολι το οοπ ἐγ αοίοεϊ. 

29 τῶν δ᾽ ἀνθρωπίνων, ΟΥ̓ ἐιΐγι 5. Πετι- 

για; πϑαΐῦ., ηοῦ τηᾶϑο. 

80 μέγιστον . . - ἀγαθόν : ἀγαθόν ᾿Π!ὰ5 

Ῥϑοοῖμο ἃ βιιθβία τὶν Δ ηα 1{56]}} 

δα κο5 Ὧὴ 86]. 

σὺν. .. σοί: ΟἿ. σὺν ὑμῖν, 1. 8, 29. 

81 πᾶσα. ... ὁδός, οὐογ Τοαα ; οοπ- 

ὑν. 5Βῦ πᾶσα... ἡ ὁδός, Ῥο]ονν, 1. 52, 

αἰ οὐ" τῦαῃ. 

πᾶσα μὲν. .. πᾶς δέ: ἴον (Π6 ἃΠπᾶἃ- 

ΡΒοτϑ, οἤ΄. 1, 8,16. 
τῶν τε: τε, τα ποι {Π8η δέ, 15 οἴξθη 

564 ἴο Δ4ἃ ἃ {π|τὰ οἰδαβθ. 

84 φοβερώτατον: ἴον {ῃ6 προαΐ., οΓ. 
ἡδύ, ο. 8. 00. Νοίῖθ {Π6 Ομ βιη. 

μεστὴ .- - - ἐστίν: ἃ. ὈΟΪα ΟΧΡΥΤΏΟΓΙΟΠ. 

ΤΠ 116 18] το θυ ϊηρ' ἰβ ΡΟ ΒΔ Ρ5 

{πὸ Ῥϑβῦ. 

85 εἰ δὲ δὴ καί: Ὀοίῃ δή Δ ηα καί 8ΓΘ 

1ηὔθηβῖνθ. 

μανέντες, ἐπ α Πὲἧ οὗ πνασίγια88; ποῖΐθ 

{πὸ ἴθηβθ. 

86 ἄλλο τι... ἤτεποπηε (ἃ. 1604; 

Η. 0150: Β. 5183, ποῖθ). 

κατακτείναντες : ΡΌΓΡΟΒΘΙνΥ ΟἤΟΒΘΗ, 

ἴῃ ἃ τῇἢθίου 08] Ρϑββαρθ, ἰηβίθδα 
Χρη. 

Πὰ5 «ἰ5βὸ κατακαίνω (6. σ΄. 1, 0, 8). 

817 ἔφεδρον, ὦ γόϑογῦ6 οοηῃιδαΐξαγιΐ, 

ἷ. 6. ΟὟ. ἘΟ ἀγανβ ἃ ὈγΘ πὰ 

Πρσηΐβ {η6 ἰηποὺ οὗ {86 Ὀοαΐ. 

Οὗ {86 πὰ] ἀποκτείναντες. 

10 



Ι - 

12 

19 

14 

Βοοῖς 11, καρ. ΡΥ 185 

δων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπιχειρήσαιμι ποιεῖν, 

ταῦτα λέξω. ἐγὼ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμησά μοι φίλον γενέσθαι, 

νομίζων τῶν τότε ἱκανώτατον εἶναι εὖ ποιεῖν ὃν βούλοιτο" σὲ δὲ 

νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν καὶ χώραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ 

σῴζοντα, τὴν δὲ βασιλέως δύναμιν, ἣ Κῦρος πολεμίᾳ ἐχρῆτο, 

σοὶ ταύτην ξύμμαχον οὖσαν. τούτων δὲ τοιούτων ὄντων τίς 

οὕτω μαίνεται ὅστις οὐ βούλεται σοὶ φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν 

ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦτα ἐξ ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι 

φίλον ἡμῖν εἶναι. οἶδα μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὄντας, 

οὺς νομίζω ἂν σὺν τῇ παρούσῃ δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρα- 

σχεῖν" οἶδα δὲ καὶ Πισίδας: ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ 

τοιαῦτα εἶναι, ἃ οἶμαι ἂν παῦσαι ἐνοχλοῦντα ἀεὶ τῇ ὑμετέρᾳ 

εὐδαιμονίᾳ. Αἰγυπτίους δέ, οἷς μάλιστα ὑμᾶς γιγνώσκω τεθυ- 

μωμένους, οὐχ ὁρῶ ποίᾳ δυνάμει συμμάχῳ χρησάμενοι μᾶλλον 
ΕΥῚ Υ “- ““ Αἶ » ᾿ ΒΕ » Ν δ », “-“ 

ἂν κολάσαισθε τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς 

Μούδρμπουβ ἔγοιη Π6 βσϑιηθβ ἃ 16 

ΥΘΓΥ ΘΟΙΏΤΏΟΠ. 
αἰδο δὲ οὗ βογυΐοο ἐο μοι.) ζ0}. 

ΤῊ ᾿στθρ Δ ΙὙ ΘΟμβιβίβ 'πη 0 

ἴδαού ὑμαῦ σψῇμϑΐ, ἴο τι5, 15. {86 

ΡΓΙΠΟΙΡΆ] νΌ. 15 οοηὐδι ηθα ἴῃ {Π 6 
πολεμήσομεν : ΤΠΟΓΘ οἴδούῦνο {Π8Π 

{Π6 ορῦ. τ ἄν. 

89 ταῦτα: ΓΟΒΌΙΙηρΡ {πΠ6 [πΠ6]Γ. γάρ-οἸαυδθ, ΟἿ᾽. 171,22, 811. Εν 
465., ὅσων... στερήσαιμι. ἀλλὰ μήν, 67. 1, 9, 62, ἃπα ὈΘΙΟΥ͂,, 

40 τῶν τότε: 67. ο. 3. 89. 1. 52. ᾿ 
σέ: ποίο ἐπ ροβίἴοπ. ΟΥ̓. σοί, μο- 46 οἶδα μὲν . .«. οἶδα δέ: ΔηΠΔΡΠΟΙἃ 

ΔΘ ]1η. Ἰονν, 1. 43. 

42 ἐχρῆτο: ο΄. 11, 6, 8.13. 

48 ξύμμαχον : ἴθιη.; 560 ἃ. 804; Η. 

295. Β, 119. 

τούτων. 

δ... 

Μυσούς: οΓ. 111, 2, 8. 23. 

41 νομίζω ἄν: ἴον {Π6 ροδί[ἰοη οὗ 
ἄν, οὔ. 1, 8, 29, ᾷἃπα {6 ποίθ. 

48 ἀκούω: νἱτἢ {Π6 ᾿πηἤη. οὗ ΠΘ68τ- 
58 Υ. 

49 ἐνοχλοῦντα, 770 αἰἰδένγ θήηρ. 

560 Αἰγυπτίους, α58 707. ἐπα Εσῃρ- 

ἐϊαγι8. ΒΥ 50 ΤΌ πα θυ ηρ 7 Κορ 

16 ϑιρῃδίϊο οτάθυ, ΤῆΘ ποτα 

15, οὐ σοιγβθ, ΟὈ]. οὗ κολάσαισθε. 

μάλιστα... . τεθυμωμένους : ὈΘΟδιι56 

«ον ὄντων, στίαθ ον, Τέα 

44 ὅστις οὐ βούλεται: 8. ΓΕ]. ΟἸδιι55 

Ἐχρυθεβίπρ σϑϑαὶϊὺ (α. 1445; Η. 
910; Β. 597), ψῇθτθ ψ πιὶρῃῦ 

Πᾶν Ἰοοϊκθα ἔοι ὥστε μὴ βούλεσθαι. 

ὅστις ΟἴζΘ ἢ 5ΒΘΓΥΘΒ ἴο ΟΠ Ρδούθυ!Ζο. 

ΟἿ. τΠ6 πιδθ οὗ οἵτινες, θ6 ον, 1. 83. 

8 Π6 ὅστις, 11, 0, 8.0. 

ἀλλὰ μὴν. .. γάρ: νίςἢ ἀλλὰ γάρ 

ὕπουθ ἰ5 ΓΘρ Δ ΥΙΥ 8Π 6] Ρ515, ἃ 5 

ΜΙ καὶ γάρ; ΠΘΓΘ, διιέ (τῦ6 σαη, 

Οὗ {Ποῖν Γονο]ῦ; 5661, 8,33, ΤῈΘ 

Ῥου, ραγίϊο. 15 1ηὔθηβῖνθ. 

δῶ τῆς. - - οὐσηΞξΞῇ τῇ... οὔσῃ. 

ἀλλὰ μήν: ΤΟΒαΙΏ]Πρ {Π6 ὑποιρῃῦ 
οὗ 811. 

40 

45 

50 
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πέριξ οἰκοῦσι σὺ εἰ μὲν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν εἴης, εἰ 

δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἀναστρέφοιο ἔχων ἡμᾶς ὑπηρέ- 

τας, οἵ σοι οὐκ ἂν μισθοῦ ἕνεκα ὑπηρετοῖμεν ἀλλὰ καὶ τῆς 

χάριτος ἣν σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν ἔχοιμεν δικαίως. ἐμοὶ μὲν 

ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένῳ οὕτω δοκεῖ θαυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ 

ἡμῖν ἀπιστεῖν ὥστε καὶ ἥδιστ᾽ ἂν ἀκούσαιμι τὸ ὄνομα τίς οὕτως 
Σ Ν Ἂ , «“ -“ ΄, ΄ ΄ " ΕῚ 

ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε πεῖσαι λέγων ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβου- 

λεύομεν. 

ὧδε ἀπημείφθη. 

Κλέαρχος μὲν οὖν τοσαῦτα εἶπε" Τισσαφέρνης δὲ 

᾿Αλλ᾽ ἥδομαι μέν, ὦ Κλέαρχε, ἀκούων σου φρονίμους λό- 
τὸ κ , 

γους: ταῦτα γὰρ γιγνώσκων εἴ τι ἐμοὶ κακὸν βουλεύοις, ἅμα ἄν 

μοι δοκεῖς καὶ σαυτῷ κακόνους εἶναι. ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς ὅτι οὐδ᾽ 
ΕΝ ε “ , » »-“" ᾿ ΦΕΈ ΧΑ! Ν » ΄ » ’ 

ἂν ὑμεῖς δικαίως οὔτε βασιλεῖ οὔτ᾽ ἐμοὶ ἀπιστοίητε, ἀντάκουσον. 
“ Ἂν ς “ 5 , » ’ ν᾿ »“ . ,ὔ 

εἰ γὰρ ὑμᾶς ἐβουλόμεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκοῦμεν ἱππέων 

δ4 ἀναστρέφοιο, τὐοτῖα 

μοι ϑοῖῦ. ΒῸΓ {Π6 οπϊββίοη οὗ 
ἄν, 67. 1, 0, 9 ἀπᾶ {86 ποῖΐθ. ΤῈΘ 
Ῥᾶγίϊο]θ οου]ᾶ, ΠΟΘ ΥΘΥ, ΘΑΒΙΠΥ 

Πᾶν Ὀθθη οτηϊ[66. ΡΥ ἃ σορν δῦ 

Ὀοΐογο ἀναστρέφοιο, Δα] Τη8ὴν ἴπ- 

Βοτύ 1. 

ὑπηρέτας: ἃ 5Βίτοηρ ψοτ; {πον 

νοῦ] ἀο Πὶ5 ὈΙααϊηρ ἴπ ἃ]]} 

ὑΠΊηρΒ. 

δ5 οὐκ ἄν: ἴον {πΠ6 ρΡοβι(ϊοη οἵ ἄν, 

οΥ. 1, 3, 29, πᾶ ὑμ9 ποῖϑθ. 

μισθοῦ: ἃ ἔτλης δατηϊββίοη οὗ {Π6 

ἕαοῦ ὑμπαῦ ΠΥ 8.6 τη ΘΠ ΓΙΘΒ. 

568 ἥν: ἧς, ἢ αἰὐτδούομ, νγου]Ἱᾶ 

06 ΠΟΥ Θ ΤΘΡΆΪΔΓ. 

σοῦ σοί: {Π6 οοΟἸ]οοαύοη 45. Θι- 

ῬΠαβὶβ, ἃ8. 068 αἰβδὸ πὸ ρμοβί- 

Ροπριηθηῦ οἵ δικαίως. (7. ἡμεῖς 

σοί, ὌρΙονν, 1. 59. 

57 τὸ. . . ἀπιστεῖν, 0117" εἰ᾽ 5 γι 8 

ΟΓ τι. ΤῈΘ ἀυῦϊοαϊαν ᾿πῆπ. 15. ἃ 

Γανουὶθ οοπδύσποίϊοη ἢ Χρη. 

58 τὸ ὄνομα τίς : ἃ Ὀ]ΟΠαΪΠρ οὗ ἔννο 

ΟΟΠΒΙΓ ΠΟ.ΟΠΞ, ΕΥ̓ 

ἀκούειν τὸ ὄνομα τούτου ὅστις. 

ἀκούειν τίς, 

οοπαιιο 59 λέγων, δῃ Πιῖ58 ἬΔΟΥΟ τ ΟΥ̓ 18, ΒΊ ΠΟΘ 

Ῥτοοῖβ 8Γ6 Ἰδοϊζίηρ. 

61 ἀπημείφθη: ἃποίπον οὗ Χρη.Β 

ῬΟΘΙΙΟΙΒΙΊ5. ἴῃ {15 

ΒΘΠΞρ, ἢὰ5 ΠΟ ἰοοί! Πρ 1Π Ῥ͵ΤΌΒΘ. 

62 ᾿Αλλ’ ἥδομαι : ἔον ἀλλά, ορὶη- 

ΠΪηρΡ᾽ ἃ ΒΡΘΘΟΙ, 6.1, 1,31. 

σου: 67. 1, 2, 20, ἃπα {Π6 ποῖθ. 
68 ἄν. ... δοκεῖς... εἶναι : ἄν σὍΘΒ, 

οὗ οουγβθ, ΜΙ εἶναι; οὔ. 1, 8, 

29, ἃπα {π6 ποῖίθ. Οὔβογνο ἰμδῦ 

{ΠῸ ῬΘΥΙΒΟΩΔ] οοηβίσπούνοη οαπηοΐ 

Ποῦ 6 τρίδιπρθα ἴῃ ππρ. ΟἿ, 

Ῥίον, ἀπορεῖν... ἄν͵... σοι δο- 

ἀμείβεσθαι, 

κοῦμεν. 

θ4 ὡς δ᾽ ἂν μάθῃς: Χροη. Βίδηαβ 
ΔΙΟΠΘ. ΔΙΠΟηΡ ῬΙΌΒΘ ὙΓΠΘΙΒ ἴῃ 

τἰβῖηρ ὡς ἄν, ἴῃ ἢΠη8] οΟἸαῖιβοβ ((. 

1307; Ἡ. 882; Β. 590, ποῖθ 2; 6. 

Μ. Τ΄. 8390, 2, ᾷᾶπα Αρροπαϊὶχ [δ]. 

ΟἿ. ἈΪ ἀπαβι8] ἕο η 658 ἴου ὡς, 
8]Ὸ πο. 

66 εἰ ἐβουλόμεθα: Ῥοδὺ [δκθὴ ἃ 

ΟοΟΠὔγασΥ ἴο ἕδοῦ; 5660 οἡ εἰ μὴ 

ἤλθετε, ο. 1. 31. Τηβίθαα οἵ {9 

ΠΟΙ] ἃ ΡΟ ΟΒΙΒ, θη, μἃΒ ΟμΌΒΘἢ 

16 

17 
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πλήθους ἀπορεῖν ἢ πεζῶν ἢ ὁπλίσεως ἐν ἡ ὑμᾶς μὲν βλάπτειν 
« Ἁ »Μ », » ῇ ἊΝ; ὐὃ Ν Ἷ ὃ - 2 Χ ͵ 

ἱκανοὶ εἴημεν ἄν, ἀντιπάσχειν δὲ οὐδεὶς κίνδυνος: ἀλλὰ χωρίων 

ἐπιτηδείων ὑμῖν ἐπιτίθεσθαι ἀπορεῖν ἄν σοι δοκοῦμεν; οὐ τοσαῦτα 

μὲν πεδία ἃ ὑμεῖς φίλια ὄντα σὺν πολλῷ πόνῳ διαπορεύεσθε, 
“- - “-» γ ἃ -“ 

τοσαῦτα δὲ ὄρη ὁρᾶτε ὑμῖν ὄντα πορευτέα, ἃ ἡμῖν ἔξεστι προκα- 
“- » [ “ ’, “ 3 ϑ' ὌΑΣ ἮΝ σ5..9 

ταλαβοῦσιν ἄπορα ὑμῖν παρέχειν, τοσοῦτοι δ᾽ εἰσὶ ποταμοὶ ἐφ 
δι » ει Ἷᾷ ς , Ἂ ς “- ΄ , 
ὧν ἔξεστιν ἡμῖν ταμιεύεσθαι ὁπόσοις ἂν ὑμῶν βουλώμεθα μα- 

.“υτν ὃ ᾽ “ Δ ἠδ᾽ Ἂ , ὃ γ ᾽ Ν 

χεσθαι; εἰσὶ δ᾽ αὐτῶν οὺς οὐδ᾽ ἂν παντάπασι διαβαίητε, εἰ μὴ 
΄ »-“ -" ΄ ἴω ΄ὔ 

ἡμεῖς ὑμᾶς διαπορεύοιμεν. εἰ δ᾽ ἐν πᾶσι τούτοις ἡττῴμεθα, 

ἀλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρεῖττον τοῦ καρποῦ ἐστιν: ὃν ἡμεῖς δυναί. 
3 ΄ Ἃ. φρεῦκ » Γ ΘΝ τ δ. -» » 99 ᾽ 

μεθ᾽ ἂν κατακαύσαντες λιμὸν ὑμῖν ἀντιτάξαι, ᾧ ὑμεῖς οὐδ᾽ εἰ 
, » Ν Ψν ᾿ ΕΝ , Ὁ ΕΝ ον ν᾿ 

πάνυ ἀγαθοὶ εἴητε μάχεσθαι ἂν δύναισθε. πῶς ἂν οὖν ἔχοντες 

τοσούτους πόρους πρὸς τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα 
“ “ 3 Ν 

ἡμῖν ἐπικίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν τρό- 

πον ἐξελοίμεθα ὃς μόνος μὲν πρὸς θεῶν ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς 
ἀνθρώπων αἰσχρός; παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων 

{Βθτηογθ ροϊηΐθα τῇ θύου! δ] 41165- 

{ἴοη, Θα 1 8}1γ πϑίαγ8] ἴῃ Ἐπηρ'. 

67 ἐν ἡ, ὃψ πιδατ8 ΟΓἹ τὐπΐο]ι. 

68 εἴημεν ἄν : 1468], ποῦ πητ6 8]; Ὀαΐ 

{Π6 ΒΕ 1 15 8Π Θᾶ5.Υ οὔθ. (ἢ 

{86 ΤοΟ]] ον ηρ᾽ οὐδεὶς κίνδυνος, ἂν εἴη 

5 ἕο θ6 ΒΡ ρ!16α. 
ἀλλά: Ποτθ Ὀοβὺ τη ουθα ὈΥ ΟἿ. 

Τὸ δηὐϊοϊραίθβ ο] ο ]ΟΉ5. 

69 οὐ--πογιθ. ΤΠΘ γῇ. 15 ὁρᾶτε, 

Ῥϑὶον. 

τοσαῦτα μὲν... τοσαῦτα δὲ. .. το- 

σοῦτοι: 6 ΔΗΔΡΠΟΓΙΓ 15 τ ϑζοσϊ- 

08], Ὀπὺ ν]ἹΡΌΓΟΙΙΒ. 

70 φίλια ὄντα : ΘΟΠΟΘΒΒΙΥΘ. 

71 ὄντα πορευτέα : ̓ἱπα!]γ. αἴ56.. αἴεον 

ΕῸΓ {π6 οοπβύγιοίιοη οὗ 
1Π6 νϑυθ8], 566 {π6 ποῖθ οῃ δια- 

βατέος, ο. 4. 28, Τί ρῸΘ65 8150 νυ! ἢ 

πεδία, αΌονΘ, θού ῬΈΏΓαβθΒ θθὶηρ' 

8 Π Θχύθ 5ΒΙοη οὗ ὁδὸν πορεύεσθαι. 

12 εἰσί, αΥὸ ἐπογο πο ΠΟΘ ᾿πἴεοτ- 

ΤΟ. ἔογοθ οἵ οὐ 15 501}}1 ἔθ]. 

ὁρᾶτε. 

78 εϊσι δε: ν: οὕς" ὁ νος 

1, δ, 95, ἃπα {πΠ6 ποίβ. 

15 διαπορεύοιμεν : Πο ΟὔΠΘΓ ᾿Ιηπύϑ 66 
οἵ {Π6 οσσῦτγγθποθ οὗ {Π15 σοχη- 

Ῥοτπηαᾶ ἴῃ {Π6 δοῦ. 15 Κποη; δια- 

βιβάζω ΒΌΡΡΙΙ165 15. Ρ]8θθ. ΤὴΘ 

ϑοῦ. οὗ {Π6 ΒΙ1η}016 νὉ. οσου ΓΒ 1Π 

8 ΟΘϑυβδίϊνθ Β6η56, αὖ 15 Τ816 1π 

ῬΙ͵ΙΌΒΘ. 

10 ἀλλὰ.... ἐστιν, ψεΐ, αὐ ἀπ γΤαΐο, 

ἤγο, αϑ μοι Κηοιυῦ, 15. 

ΤΊ κατακαύσαντες : "ΓΓῚΒ5: ὕγΓ]6 5. [Π15, 

ΠῚ Ρ Ἐ5:. ΟἿ: 5|ΞῸ: 1 6:9: 

λιμὸν. .. ἀντιτάξαι: ἃ Πη6 τηθ΄ᾶ- 

ῬΒΟΥ. 

78 πῶς ἄν: ἴον {Π6 ρΡοβι(Ἰοη οἵ ἄν, 
67.1.3, 29. Τὸ 5 τθρθαῖίθα Ῥϑίον, 

1. 80. 

79 μηδένα: πού οὐδένα; ἔχοντες 15 

[610 ἃ5 Θοπα! 08]. 

81 πρός: ο΄. 1. 6, 29. 

82 ἐστί, δεϊοη 8 ἴο, 5 ὁπαγαοίογ8- 

ἔϊο οὐ. ΤῈΘ ρθη. ἃ 6 Ῥοββθββίυθ. 

“ 
. οὕς, 
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καὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οἵτινες ἐθέλουσι 
Ἀ Ἁ ’ 

δι ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώπους πράτ- 
» [4 ᾿΄ -" φΦ  ἅ δ Μ » ; » ᾽ ν΄ 

τειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὦ Κλέαρχε, οὔτε ἀλόγιστοι οὔτε ἠλί- 
« “- ΧΝ “ 

θιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο 
7 “" “ ΄ Ν , ἈΝ .“ 

ἤλθομεν ; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος τὸ τοῖς “Ελλησιν 
Ν τ - ΄ ἊΣ 

ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ᾧ Κῦρος ἀνέβη ξενικῷ διὰ μισθοδοσίας 
΄ ΄ Β.} ΤᾺ βῆ ὃ " » ΄ ᾽ ͵ “ δ᾽ 

πιστεύων τούτῳ ἐμὲ καταβῆναι δι᾽ εὐεργεσίαν ἰσχυρόν. ὅσα 
ς -“" Ν. ΑΨ Ἁ 

ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν καὶ σὺ εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον 

ἐγὼ οἶδα: τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τιάραν βασιλεῖ μόνῳ ἔξε- 
᾽ Χ » ᾿ τ νάνι. ἃς κ ΄, " Ἢ τς τς ᾿ 

στιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ ἴσως ἂν ὑμῶν παρόντων 

καὶ ἕτερος εὐπετῶς ἔχοι. 

Ταῦτα εἰπὼν ἔδοξε τῷ Κλεάρχῳ ἀληθῆ λέγειν: καὶ εἶπεν" 
᾽ “ » ,“ ΄ ΓΝ Στ. » ͵ ΄ , 

Οὐκοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων πει- 

88 ἀνάγκῃ ἐχομένων, ἐπα ἐμγαϊ5 ΟΥ̓ 

περοβϑιίμ. ΟἿ. ἀνάγκῃ κατεχομέ- 

νων (ΤΙ, 6, 8.13). 

καὶ τούτων πονηρῶν: Οἤ. καὶ ταῦτα. 

1, 4,81. ΟΡδβϑενϑ {86 οἰϊπηᾶχ. 

οἵτινες ἐθέλουσι: 85 1ἔ ἄποροί εἰσι 

Πδα ριθοθάρῆ. δε βΒβοιϊα μᾶνθ 

Ἰοοκθϑα ἔοσγ [6 5τηρ]6 ᾿πῆη.; εἿ. 

{Π6 16 οὗ ὅστις, 11, 6, 8.6. 

86 ἐξόν : 800. 805. (α. 1569; Η. 913; 

Β. 343). Νοῖθ {πδ΄ {Π6 8οα. 805. 

ΘΘΠΘΙΔΠΥ ΘΧΡΙΌΞΒΘΒ 8Π δα νουβᾶ- 

{ὑϊνθ σϑ᾽αὔϊομ, αἰξμοιοπ, τὸ μαὰ 

δυο 7} οπαηιοο ἐο αἰοϑέγοη μοι. 

87 ἔρως, ραβϑδίογι, δεινῆς αἰο5ῖγο, 

ἃ βύγοηρ ὑνοσά. 
τούτου: 2. 6. τοῦ ἡμᾶς μὴ ἐπὶ τοῦτο 

ἐλθεῖν. 'ΓΠΘ ρθη. ἀθρθπαβ οἢ αἴ- 

Τιοϑ, 

τὸ... γενέσθαι... καταβῆναι: ἃ 

ΟἸδαβθ, ᾿η {Π6 8οο., ἀΘἤπιηρ (86 

γΘΥΓΌΔ] ΠΟῸΠ ἔρως. 'ΤΊΔΏΒ., Ὧι} 

διιγηΐηςρ αοδῖνγα ἰὸ δἤιοιῦ τι δοὶ 

ες απα ἴο σ0 αοιῦη. 

88 ᾧ. .. ξενικῷ : τα] δῦ. οἵ 
δοσοιῃραηϊμηθηῦς; 566 οἡ 1, 1, θ0. 

ΕῸΣΓ [Π6 ἱποουρογδίίοη οὗ {6 

ΠΟΙ 1η [86 Τ6]. οἰδαβθ, 67.1, 2, Ὁ 

8Π6 ἔοῦ {πΠ6 ογάθϑι (16 ]. ἢγβῦ, τὸ- 

ΒΌΙηΘα ὈΣ ἀοιηοπβίγαζ νθ), οἤ. 

ΤΙ Θ. 107. 

μισθοδοσίας : 806., ποῦ σ6η. 

89 ὅσα, ἴῃ νγῆδΐ τϑβρθοΐίβ. ΟἿ. {86 

800. ψΊ χρῶμαι, 6. σ. 1, 8, 98. 

90 ἐστε: ΒΓΓΟΩΡΟΙ {ῃ8η ἔσεσθε. 

Νοῖθ {86 θυ ρῃαίϊα ΡΓΟΠΟΙΠΒ. 

εἶπας : ἴογ {Π6 ἔοττηῃ, 566 ο6. 1. 102, 

8η4 {86 ποίϑθ. 

91 τιάραν... ὀρθήν: ἃ 5ΞΥΤΏΌΟΪ οὗ 

τον! ύν. Τῦ 15 ἀθαΐβὈ]6 τ μοῦ 

Ὦν τὴν δ᾽ ἐπὶ τῇ καρδίᾳ (56. ὀρθήν) 

ΤΊΞΒ. τηθ 8 Π85 ἴο ᾿παϊοαῖθ ἃ ἀθβίγθ 

Οἡ Πὶβ ρατῦ ἴο βοῦ ΒΙΠΠ]561Ὲ ῸΡ ἃ5 

Κιηρ ἢ {Π6 ΠΟΙρΡ οἵ {ῃ6 ατσθθκβ, 

ΟΥ Βοίμου Π6 ΡὮγαβΘ ΒΙΠΠΡΙΥ 

αἀδποῦῖθβ {Π6 δῃ)ον πιθηὖ οὗ ΚΙΠΡῚΥ 

ῬΡονγου. ΤὴΘ ΓΟΥΤΊΘΙ γἱθνν ΞΘΘΠῚΒ 

ῬΓΘίθγδ Ό]6. 
98 ἕτερος : ΤΠ0Γ6 τηοάυβξὺ {Π8η ἐγώ 

ΟΓ΄. ἴθ ᾿ξ οὗ τις ἴο ἀοποίθ ἃ 
ἀοπηϊθ ᾿ἱπαϊνά 8] (6. φ. 1, 4, 80). 

94 εἶπεν: [{Π6 5110]. 15. ΘΑΒῚῪ ΒῈΡ- 

ΡΠ α ἔγομι {πΠ6 ργθοθαϊηρ δύ. 

956 οὐκοῦν: ο7.1, 6,97, ἀπα [Πθ ποίθ. 
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ρῶνται διαβάλλοντες ποιῆσαι πολεμίους ἡμᾶς ἄξιοί εἰσι τὰ 

ἔσχατα παθεῖν; Καὶ ἐγὼ μέν γε, ἔφη ὁ Τισσαφέρνης, εἰ βού- 

λεσθέ μοι οἵ τε στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐλθεῖν, ἐν τῷ ἐμφανεῖ 

λέξω τοὺς πρὸς ἐμὲ λέγοντας ὡς σὺ ἐμοὶ ἐπιβουλεύεις καὶ τῇ 

σὺν ἐμοὶ στρατιᾷ. ᾿Εγὼ δέ, ἔφη ὁ Κλέαρχος, ἄξω πάντας, καὶ 

σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν ἐγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. ἐκ τούτων δὴ τῶν 

λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφρονούμενος τότε μὲν μένειν τε αὐτὸν 

ἐκέλευε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ὁ Κλέαρχος ἀπελθὼν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον 
δῆλός τ᾽ ἣν πάνυ φιλικῶς οἰόμενος διακεῖσθαι τῷ Τισσαφέρνει 

καὶ ἃ ἔλεγεν ἐκεῖνος ἀπήγγελλεν, ἔφη τε χρῆναι ἰέναι παρὰ 

Τισσαφέρνην οὺς ἐκέλευσεν, καὶ οὗ ἂν ἐλεγχθῶσι διαβάλλοντες 
“- ΟΣ χί-, 

τῶν ᾿Ελλήνων, ὡς προδότας αὐτοὺς καὶ κακόνους τοῖς ᾿" ὥὕλλησιν 

ἔφη: τϑρϑϑίϊπρ εἶπεν; Ὁ ἰἴβ ΡΆγθη- 

ὑμοίϊο. 

τοιούτων... ὑπαρχόντων, τ δὴ. 16 

ἤαῦθ 8ι|6}, σΥ τα ΚΟΥ; 566 ὉΠ6 

ποίθ οἡ ὑπῆρχε, 1. 1, 16. 

98 μοι: ΜΙ ἐλθεῖν; 655 ἔοσΤΏ8] 

{Π8η πρός με. 

οἱ... στρατηγοὶ. .. λοχαγοί: 8Ρ- 

Ῥοβιύιοη 1 ἢ ὑμεῖς, ΘΟὨ 8] Π66 ἴπ 

186 νὉὈ.; ο7. 1,5, 94, ἃπα {86 ποίϑθ. 

ΤΠ6 τί. 15 τθρϑαίθα,βίποθ 6 ὕνο 

ΘΤΟῸΡΒ 6ὅὁ ποῦ ἔογτῃ ΟὁΠ6 ΟΪ855. 

ἐν τῷ ἐμφανεῖ: ο΄. ἐν τῷ γε φανερῷ, 

1, 3,113. Νοίθ {Π6 ριιποθα δίϊοῃ; 

{Π|15 οἴδβθ ροθϑ ψι λέξω, ποί 

στ ἐλθεῖν. 

101 ὅθεν -- ἐῃο86 77ΥΟΉν τὺ ποι. 

δή: {86 ΡῬδΙΌΟ]6 ΘΙΏΡΠ851Ζ65 {Π6 

ΤΥΘΘΟΏΘΓΥ οὗ ΤΊΒΒ. 

102 φιλοφρονούμενος, τὐὐέ, α σγοαΐ 

δποιῦ οἔ 7γἱοηνα ἴηι 685. 

108 σύνδειπνον ἐποιήσατο, ἡα(16 μην 

ἠυὖἶδ ουιοδέ αἱ αἴπηον (ποῖθ {Π6 

τηϊα.). ΤῊ ψὰβ ἃ ρίθαρθ οὗ 

ΓΙ ΘΠ αΒἢΙΡ ϑιηοηρ Θαβίθυη Ρθο- 

Ρ]Ι65. ΟἿ. ὁμοτράπεζοι, 1, 8, 103 ἔ,, 

Δα συντράπεζοι, 1,9,114 ἔς, ἀηα {Π6 

ΓΘίθσθποθ ἴο {86 ρυθβθηΐ ρᾶββερθ 

ἴῃ 171,2, 84. 

105 δῆλός τ᾽ ἦν. .. διακεῖσθαι, ουΐ- 

αοπέϊῃ ποιοῖ ἐπαΐ πα βἰοοα οΉ 

ὉΟΥΉ Κγἱϑηαῖϊῃ ἐθγην8 τὐὐΐῃ. ΒῸΓ 

{86 τι56 οὗ δῆλος [ἢ ἃ ρᾶτίϊο., 566 

1, 2, Τύ, πα ἴον. διακεῖσθαι, 6Θχ- 

ΡΓΘΘΒΙηρ ἃ βίδαίθ, οὐ. 11,0, 812, 

8πα 111, 1, 88. Τί βούνθϑθ ἃ5 ἃ 

Ῥᾶ58. οὗ διατιθέναι (ο7. διατιθείς, 

1, 1, 19). ΟἸΘαγομαβ θυ θη ΠΥ 

ἔθ Πεϊίζοσθα ὈΥ {ἰπ6 αὐΐζθηίομ 

Βῆονη ΠΙΤη. 

107 οὗς ἐκέλευσεν : {π6 58}. 1Β ΤΊΒΒ., 

ποὺ ΟἸΘατοΠ α5. 

οἵ ἂν... «Ἑλλήνων, τοποοῦογ ΟἹ ἐΠι6 

ΟΥθο 5 βμοιία δ6 ἐοιπα συμ 

ΟΥΓ πιακίηρ ζαἴ86 σον αΥ 68. 

108 αὐτούς : 655 ἔγοαθποηῦ ἴῃ το- 

ΒΌΙΩΪΠΡ 8, 16]. {Π8η τούτους... 

τούτους, ἨΟΥΘΥΘΓΙ, ἡγΟΙ 1] ΡΓΟΡΘΙ͂Υ 

Βᾶνθ βοοα αὖ {π6 μϑδᾶ οὗ 1Π6 

Βοῃΐθποθ, 8ΠπΠ4 σψοῦ]α {Ππ5 ΠᾶνθΘ 

αἀδθρτῖνθα ὡς προδότας οὗ 115 61|- 

ΡΠδύϊο ροβιί!οη. 
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110 ἀπαδειδῖβ 

ὄντας τιμωρηθῆναι. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, 
γὼ" σοι ν ΄, ΄, ".,}}2 ΄ κ 

εἰδὼς αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ᾽ ᾿Αριαίου καὶ 

στασιάζοντα αὐτῷ καὶ ἐπιβουλεύοντα, ὅπως τὸ στράτευμα ἅπαν 

πρὸς αὑτὸν λαβὼν φίλος ἢ Τισσαφέρνει. ἐβούλετο δὲ καὶ 

Κλέαρχος ἅπαν τὸ στράτευμα πρὸς ἑαυτὸν ἔχειν τὴν γνώμην 

καὶ τοὺς παραλυποῦντας ἐκποδὼν εἶναι. τῶν δὲ στρατιωτῶν 

ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τοὺς λοχαγοὺς καὶ στρα- 
Ἁ Ἁ ΄ὔ΄ ’ὔ ᾿ Ἀ ’ ᾽ - 

τηγοὺς μηδὲ πιστεύειν Τισσαφέρνει. ὁ δὲ Κλέαρχος ἰσχυρῶς 

κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν στρατηγοὺς ἰέναι, εἴκοσι 

δὲ λοχαγούς: συνηκολούθησαν δὲ ὡς εἰς ἀγορὰν καὶ τῶν ἄλλων 

στρατιωτῶν ὡς διακύσιοι. ᾿ 

᾿Επεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ θύραις ταῖς Τισσαφέρνους. οἱ μὲν στρατηγοὶ 

παρεκλήθησαν εἴσω, ΤἹΤρόξενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, ᾿Α γίας 

᾿Αρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης ᾿Αχαιός" οἱ δὲ λοχαγοὶ 
.)} Ἀ [4 Μ » ““ Ἁ Ὁ“ » Ἁ “ ᾽ “ 

ἐπὶ θύραις ἔμενον. οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ση- 

109 τιμωρηθῆναι : {Π6 ᾿ἰπῆπ. 15 σονυ- 

ΘΙΠΘα Ὀγ χρῆναι, ἈΡονΘ. 

Μένωνα: ἴογ {Πῃ6 ε5γιθ Ὀθΐνγθθη 

ΟἸΘδτομ 5 ἃπα Μϑμοη, 566 1, Ὁ, 

68 ΗΕ, ΟἸδΘατομαβ᾽ Ρτθοθάθποθ 

ἀαΐθβ ἔγοτη {Π6 δνυϑηΐβ παυγαίθα 

'π 1,3 (α΄. 1, 6, 85), 8ἃπΠα 566ΠῚ5 

ποὺ ἴο βᾶνθ ἤϑθθὴ αῇωοοϊθα ὈΓ 

ΜΘΠΟΠ 5 δοίίοπ δὖῦ ΤΠ ΔΡ5ΔΟῸΒ 

(1, 4, 55135-11). Οἰοβίδβ (Βθ6 [ῃ9 

Τηίτοῦ. 30) 5Βᾶνβ: Κλεάρχῳ ἅπαντα 

ὁ Κῦρος συνεβούλευε, τοῦ δὲ Μένωνος 

λόγος οὐδεὶς ἦν. 

110 μετ᾽ ᾿Αριαίου : ἴοΥ Πὶκ5 ἔγΙ6πά- 
ΒΕ1Ρ ψὶ ἢ ΜΘ ΠΟΙ, 566 6. 1. 36. 

111 αὐτῷ: 1.6. Κλεάρχῳ. 

119 καὶ Κλέαρχος : ἃ ΓΟΙΠΔΤ 5Πον- 

1πηρ Χϑη. 5 ἔδίγηθββ ΜΘΠΟΙ νγἃ5 

ποῦ {Π6 ΟΥΪν ΞΟΠΘΙΊΘΤ. 

118 ἅπαν τὸ στράτευμα : ἃ ΟΠ ᾿απύϊο 

νδυϊαίϊοη ἔγοιῃ τὸ στράτευμα ἅπαν, 

ἃ ΌονΘ. 

115 ἀντέλεγον, ργοΐοβίοε!, ἃ ἀπγᾶ- 

{1γν ἴθηβθ, ἃ5 κατέτεινεν, Ὀ6]ΟΥν. 

ΤῊΘ γΌ. (865 μή, ἃ5 ΠΡ] γ]ηρ᾽ ἃ 

ΘοΙητη8 η6. 

110 ὁ δὲ Κλέαρχος: (ἴδ5᾽α5᾽ νϑὺ- 

βίο 15 αἰ ογθηῦ. Ασοοζαϊπηρ ἴο 

Πΐπη, ΜΘ ΠΟΙ νγ 5 Π6 ῬΓΪΠῚΘ ΤΠΟΥ͂ΘΓ 

Δ η6 ΟἸΘΆΓΟΠΙΒ ννὰ5 ἕοσοθα Ὀν [{Π6 

ἰγοο 5 ἴο ρΡῸὸ σδϊπϑῦ μῖ5 ν}}}. 1ἢ 

νγὰβ παίασαὶ {παῖ Χρϑη. 5Βου]ᾶ 

ΘΙ ΡΠ 85ῖΖθ ὑπ6 δοίνιν οὗ ΟἸε- 

ΔΙΌΒΞ, πα Οἰοδβίαβ (ἴη {Π6 Ῥοτ- 

Βίδη σδΙη 0) ὑμδΐ οὗ Μϑποη. ΚΘ 

ΤΩΔΥ͂ Μ06}1 Ὀο] ον {μπαῦ Θδ 0 ἢ νγὰ5 
Βομβοιυηΐηρ ἴο σοῦ {πὸ οἴμοῖ ουΐ οὗ 

{1Π6 ψἃν. 

1117 ἔστε: ο΄. 1, 9, 38, ἀῃα {μ86 ποῖθ. 

118 ὡς εἰς ἀγοράν : 1. 6. τἰπαγηιθα. 

120 ἐπὶ θύραις... Τισσ.: ποίθ {Π6 

Ῥοβιτοη; 67.1,1, 438., δἀπα {Π9 

ποῖθ. ΕΣ θύραις, οὔ. 1, 2, 69, 

δηα {Π6 ποίβ. 
123 πολλῷ: ααΐ. οἵ τηθᾶβαγο, Ὀυΐ 

1πηα]βυϊ ηρ ἸΪΒΗ Δ Ό]6 ἔγομη ἴῃ δᾶν. 

πολύ. 

ἀπό, αἰ. ΤῺΘ 5ῖ5}8] 15 Ξ81ἃ ἴο μᾶνθ 

28 

29 

90 

31 

92 



95 

94 

95 

36 
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Βοος ΤΙ, Οπρ. Κὶ 111 

΄, ΟΞ 8 ὧν ὃ ’ Ν ΕΝ , δὴ 

μείου οἵ τ᾽ ἔνδον ξυνελαμβάνοντο καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετὰ 
μὴ -“ ἴω γ' Ἁ .ς “2 Ἁ ἴω ͵ 9 Ξ 

δὲ ταῦτα τῶν βαρβάρων τινὲς ἱππέων διὰ τοῦ πεδίου ἐλαύνοντες 

ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν “λληνι ἢ δούλῳ ἢ ἐλευθέρῳ πάντας ἔκτει- 
͵ “ 

νον. οἱ δὲ λληνες τήν τε ἱππασίαν ἐθαύμαζον ἐκ τοῦ στρατο- 
’, Φ' -“ ΝΥ [τς 5 Ψ ᾿ “ Ἂν, ͵ 

πέδου ὁρῶντες καὶ ὅ,τι ἐποίουν ἠμφεγνόουν, πρὶν Νίκαρχος 
᾽ δ 6. ’ ; ᾽ ἣν ΄ δὴ Ν ΨΥ 

Αρκὰς ἧκε φεύγων τετρωμένος εἰς τὴν γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα 

ἐν ταῖς χερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. ἐκ τούτου 

δὴ οἱ “Ἕλληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα πάντες ἐκπεπληγμένοι καὶ 
΄ ᾽ ψ “ » Χ Σ» Ν οΥ , 

νομίζοντες αὐτίκα ἥξειν αὐτοὺς ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

Οὲἑ δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, ᾿Αριαῖος δὲ καὶ ᾿Αρτάοζος καὶ 

Μιθραδάτης, οὗ ἦσαν Κύρῳ πιστότατοι: ὁ δὲ τῶν Ελλήνων 

ἑρμηνεὺς ἔφη καὶ τὸν Τισσαφέρνους ἀδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν 

καὶ γιγνώσκειν: ξυνηκολούθουν δὲ καὶ ἄλλοι Περσῶν τεθωρα- 

κισμένοι εἰς τριακοσίους. οὗτοι ἐπεὶ ἐγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν 
κ- Ἂ 5 

ἐκέλευον εἴ τις εἴη τῶν ᾿λλήνων στρατηγὸς ἢ λοχαγός, ἵνα 

ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. μετὰ ταῦτα ἐξῆλθον φυλατ- 

τόμενοι τῶν ᾿ Ελλήνων στρατηγοὶ μὲν Κ λεάνωρ ᾿Ορχομένιος καὶ 

Σοφαίνετος Στυμφάλιος, ξὺν αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὅπως 

μάθοι τὰ περὶ Ἰ]ροξένου- Χειρίσοφος δὲ ἐτύγχανεν ἀπὼν ἐν 

Ῥθθῃ {6 ταϊβίπρ οἵ ἃ τρᾶ ἤἥδρ 

ΟΥ̓ΘῚ {Π6 ἰοηΐ οὗ ΤΙ55. 
194 ξυνελαμβάνοντο. . . κατεκόπη- 

ὅαν: ποίθ {ῃΠ6 οἤϑηρθ ἴῃ ἴθηϑ86. 

1 {πΠ6 ΠΟΙ οὔ. ὐδοβατΒ δο- 
ἰΐϊοπ ἰοννατα {πΠ6 Ὀ ϑδβιριύθβ. 8πα 

Τοποῖοει (Β. Ο. ΤΥ, 13). ΤΆ νὰβ 

{Ππ5, 815ο, {πᾶὺ {π6 ῬδΥίΠ 88 

ΒΘ6Ι1ΖΟα ΟὙΓΑΒΒ 5. 
125 τινές : ἴον {πΠ6 ρῬοβιτὶοῃ, οὕ. 111, 

35, 84. Τῷ 15 ρϑυιηι 664 ἴῃ Αὐἰο 

ΟὨΪΥ ΏΘη {Π6 συ ρδύ. μἃ5 8η δὖ- 

{1}0. 84]., θπῦ ἰ5 ΘΟ ΠΟ ἰπ 

Ἡροτγοδοίι5. 

126 ᾧτινι ἐντυγχάνοιεν : 5666 Π6 ποίθ 
ΟΠ ὅστις ἀφικνεῖτο, 1,1, 18, γΠΘΓΘ 

δθδίη ὅστις ἰ5 [0] Οννοα ὈΥ ἃ Ὁ]. 
ἔκτεινον : [Π6 5ΙΤΏΡ]6 ὙὉ. ΟΠΙΥ ΠΘΓΘ 

ἴῃ Χρη. 

128 ἐποίουν : ̓Ιηπίθεα οὗ ποιοῖεν; 566 

1 11 8π8 πο ποῖίδ.: 

ἠμφεγνόουν: ἴον {πΠ6 “Οπ10]6 δπρ- 

τηθηΐ, 67. ἠνέσχετο, 1, 8, 105, 8πα 

{Π6 ποῖΐθ. 

πρίν : 566 {Π6 ποίθβ οἡ 1, 1, 53, δῃηᾷ 

1,9,38. Ηδτθ ἠμφεγνόουν ἸΤ 1165 

8 Πθρ'. 
181 ἔθεον: 566. πΠ6 ποίθ. οὔ θεῖν, 

ΤΊΒ:ΤΙ. 

ἐκπεπληγμένοι : πον αἴ σθηΐ ἔγουη 
ἐκπλαγέντες 

187 προσελθεῖν : {Π 6 0 5816, εἴ τίς ἐστι 

εν προσελθέτω. 

140 στρατηγοὶ μὲν. .. ξὺν αὐτοῖς 

δέ: Χρη. πο] α πὸ σϑη]ς, ἤΠθ ποθ [Π6 

ἴπννο Ρ,ΟΙΡΌΒ. 

142 τὰ περί, ἐπ ἢ δτ5 αὐοι, ἃ οοτη- 

ΤΏΟΠη ΡΏΓΑΒ56, οἴΐθπου τ] ἢ (ῃ8 

125 

190 

185 

140 



142 ἀπε ει5ὶβ 

, Ν Ἁ » » ν- “ ᾽ ἐν ὃ} δὲ » ᾿ 
κωμῃ τινὶ ξὺν ἄλλοις ἐπισιτιζομένοις. ἐπειδὴ δὲ ἔστησαν εἰς 38 

ἐπήκοον, εἶπεν ᾿Αριαῖος τάδε. Κλέαρχος μέν, ὦ ἄνδρες “Ελλη- 
᾽ Ἁ » [ω 5» , δ Ὗ Ἀ Ἁ ’ » Ἁ 

νες, ἐπεὶ ἐπιορκῶν τε ἐφάνη καὶ τὰς σπονδὰς λύων, ἔχει τὴν 

δίκην καὶ τέθνηκε, Ἱ]ρόξενος δε καὶ Μένων, ὅτι κατήγγειλαν 
᾽ -“ Ἀ » ,7ὔ -» , “Ὁ ᾽ ΄ ΄σ Ἀ Ἁ 

αὐτοῦ τὴν ἐπιβουλήν, ἐν μεγάλῃ τιμῇ εἰσιν. ὑμᾶς δὲ βασιλεὺς 
Ἂν {2 » “ ι 4 ““ Ἂν Φ ͵ὕ » ͵ὔ ’ ᾿ 

τὰ ὅπλα ἀπαιτεῖ" αὑτοῦ γὰρ εἶναί φησιν, ἐπείπερ Κύρου ἦσαν 
“ιν ͵7 ΄ Ἁ “ » , .«Ρὔ »»ἬἬ 

τοῦ ἐκείνου δούλου. πρὸς ταῦτα ἀπεκρίναντο οἱ λληνες, ἔλεγε 39 

150 δὲ Κλεάνωρ ὁ ᾽Ορχομένιος: ἾὮΩ κάκιστε ἀνθρώπων ᾿Ἀριαῖε καὶ 

οἱ ἄλλοι ὅσοι ἣτε Κύρου φίλοι, οὐκ αἰσχύνεσθε οὔτε θεοὺς οὔτ᾽ 

ἀνθρώπους, οἵτινες ὀμόσαντες ἡμῖν τοὺς αὐτοὺς φίλους καὶ 
᾽ Ἁ »“" ,ὔ ς “ Ἁ , “Ὁ Ε) ͵ 

ἐχθροὺς νομιεῖν, προδόντες ἡμᾶς σὺν Τισσαφέρνει τῷ ἀθεωτάτῳ 

τε καὶ πανουργοτάτῳ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἷς ὥμνυτε ἀπολω- 

155 λέκατε καὶ τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες ξὺν τοῖς πολεμίοις 

ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔρχεσθε: ὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε: Κλέαρχος γὰρ πρόσθεν 40 
5 ΞΖ Ἁ » ΄ὔ ΄ Ἅ.» », Ν 

ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει τε καὶ ᾿Ορόντᾳ, καὶ 
-“ ΄ “ “ λ ΄ ᾿ Ἀ ΄ »--«΄ -“ ᾿' Ξ- 

πᾶσιν ἡμῖν τοῖς ξὺν τούτοις. ἐπὶ τούτῳ ἘΞενοφῶν τάδε εἶπε. 41 

Κλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς ὅρκους ἔλυε τὰς σπονδάς, 
; ΄ » , Ν » , ᾿ ν »“ 

1600 τὴν δίκην ἔχει: δίκαιον γὰρ ἀπόλλυσθαι τοὺς ἐπιορκοῦντας" 

800, ὑπ {π6 βθπ. ΒῸΣ ἼΠ6 

ἔγιθπαβῆϊρ οἵ Χρη. 8πα Ῥτοχο- 

Πι15. 5866 ὕπ6 ποΐθ οῃ 6. 4. θθ6. 

Χειρίσοφος : ἢ 5 Βιι ὈΒοα αθηΐ Ρῥτοτη- 

ἴΠ6Π06 7.51:1Π65 Π 6 ΒΡΘΟΙΔ] τ6η- 

ᾧϊοη οὗ ὨΪμ ΠΟΙΘ. 

148 ἔστησαν εἰς : τηοίϊοπ, [Ο]] ον 

Ὀν τϑϑί. 

146 ἐφάνη, τ5 ργὴοτ αὶ; οΓ. φανερὸς 

ἀπεκρίναντο... ἔλεγε: οΥ΄. ο. 3, 81, 

150 Κλεάνωρ: Ο8]16 πρεσβύτατος, 

ὁ. 1. Ὁ], ἀηα ὑμογθέοτθ θη 16α τὸ 

ἴκθ ἃ Ῥῥτιοιηϊηπθηῦ Ρ]ᾶοθ. Ηἰἴβ 

νΟΓ5. γ706}} ΘΟ ΡσΘΞ5 δὶβ οαὐτασϑα 

ἸΠΟΓ 8] 56η56. (ὐὐτηρᾶγο ἢϊβ οσβ 

ἴη 111], 2, ξ8 4 
1561 οἱ ἄλλοι: Δρροβιζίοπ:; οὔ. 1, ὃ, 

94, ἃπα {Π6 ποίρ. 

ἐγένετο, ὈΘΙον, ]. 101. ὅδ {Π6 

ποΐθ οἡ ἐφαίνετο, 1, 9, ΤΌ. 

τὴν δίκην, ᾿ιῖ5 6567 }8. 

148 ἀπαιτεῖ: ἴογ {Π6 ἴτγο 8008., 566 

{πΠ6Ὸ ποίθ οἂ 1,1, δῦ. Οὔβοενο {πὸ 

ΘΠ δίϊο ροβιζϊοη οὗ ὑμᾶς πα οἵ 

αὑτοῦ, ὈΘΊ]ον,. 

ἦσαν: Ρ], ἀοδρίίθ {πὸ πραΐ. 11]. 
51.07.; 566 {Π6 ποῖβϑ οἡ 1, 2, 38. 

149 ἐκείνου: ὁ. 6. ἐπα Κίηρ, 5αϊα 

ἔγοτη {πὸ βίαπαροϊπί οἵ Ατίδοιιβ. 

δούλου; οἵ, 1, 9, 100, ἀπα {πὸ ποίθ. 

θεοὺς... ἀνθρώπους : ἴῖοΟΥ {Π 6 6856. 

566 {6 ποῖΐθ οἢ ο. 8. 91. 

163 οἵτινες, δοεοΐη ἐπαξ μοι. “ὍΠΘ 

ΓΘ]. 15. οὔΐζθῃη οδυ58] (ἃ. 1461; Η. 

910: Β. 598; 619, ποίο). 
ἡμῖν: {πΠ6 αἀαὖ. ῸΘΒ ν ἢ ὀμόσαντες, 

θαῦ 15 ἴδ] Ὁ ἃ͵βθὸ νυ τοὺς αὐτούς 

(ἐπι βαιο ει 16}. 

165 προδεδωκότες : νὰ τ]θα ἔγοπ προ- 

ἃ θονο. ΤΠ τϑρουϊ το 

Δ615 ΘΙ ΡΠ 518. 

166 γάρ, (16 ατὸ ποΐ ἐγαϊίον5) ζοΥ.. 

δόντες, 



42 

ΘΟ ΕΠ Οἰρ. ΤΙ 143 

Πρόξενος δὲ καὶ Μένων ἐπείπερ εἰσὶν ὑμέτεροι μὲν εὐεργέται, 
ς ΄ δὲ ͵ , » ᾿ ὃ “ δῆ Ἀ “ ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέμψατε αὐτοὺς δεῦρο: δῆλον γὰρ ὅτι 

φίλοι γε ὄντες ἀμφοτέροις πειράσονται καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν τὰ 

βέλτιστα ξυμβουλεῦσαι. πρὸς ταῦτα οἱ βάρβαροι πολὺν χρό- 

νον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλθον οὐδὲν ἀποκρινάμενοι. 

ΝΙ: 

βασιλέα καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἷς μὲν 

Οἱ μὲν δὴ στρατηγοὶ οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς μ ἢ στρατΤΉΥ ηχύη 

ὅν δ νὰ ,ὕ ε , ᾽ , “ Ε , ᾽ ΝΥ 
αὐτῶν Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ 

ἐχόντων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος 
ΕῚ , Ἀ Ἂν Ἁ « Ν , ΑΝ -“ , 

ἐσχάτως. καὶ γὰρ δὴ ἕως μὲν πόλεμος ἣν τοῖς Λακεδαιμονίοις 
Ἁ Χ 3 Ὁ Ψ, ᾿ ὃ} δὲ ᾽ , ᾿Ὶ ᾿) Τῷ πρὸς τοὺς ᾿Αθηναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο, πεί- 

σας τὴν αὑτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾷκες ἀδικοῦσι τοὺς “Ελληνας καὶ 

διαπραξάμενος ὡς ἐδύνατο παρὰ τῶν ἐφόρων ἐξέπλει ὡς πολε- 

μήσων τοῖς ὑπὲρ Χερρονήσου καὶ Περίνθου Θρᾳξίν. ἐπεὶ δὲ 

γάρ 15 ΨΘΓΥ ΘΟΙΏΙΏΠΟΠ 1 8ΠΒΊΥΘΙΒ, 

1Π6 οοπίοχῦ ΒΌΡΡΙ Πρ 968 ΟΓ ΠΟ. 

Ἦδθι16 10 Τη80 Ὀ6 το παργθα δηέ. 

101 Πρόξενος... Μένων: Ὀοπύ το- 

σαταρα 8ἃ5 ἃ Γ68}] δηδϑοο]οῦ ΠΟ 

(ποι. 805... ΤῺ Θ ΘΙΏΡ 8515 ΤηΔ Υ 

6 τϑίδϊπθα ὈΥ ὑγϑηβίϊηρ, α8 

γοσαγαὰ8 Ργοαδηῖ5 απαὰὶ ΜοηοΉ. 

ΟἿ. τῃ6 ποθ οῃ ποταμός, ο. 4. 21. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΥΙ 

2 τὰς κεφαλάς : δοο. οὗ {89 ρᾶτύ δῇ 

Γθοΐθα (6. 1068; Ἡ. 1718; Β. 335; 

ΟΓ. 111,1, 8531, τὰ ὦτα τετρυπημέ- 

νον, τοί, Πυ18 φαν8 ριον θα). [75εα 

ΜΙ ἃ Ρ855. {Π15 βιιρροϑίβ 8ἢ 

δού. σοηβίσποίοη ἀποτέμνειν τινὰ 

τὴν κεφαλήν (οῇ. βάλλειν τυ ὄννο 

86065.). 1πρϑίθϑα οὗ {Π15 νγγὸ ἢδνε 

1Π|, 1, 517, τοῦ ἀδελφοῦ... ἀποτε- 

μὼν τὴν κεφαλήν, πα 1,10,1 {Π6 

ΤΟΡΌΪΔΙ Ρ855., Κύρου ἀποτέμνεται ἡ 

κεφαλή. 

εἷς μέν: ὈΔΙᾶπορα 1γν Πρόξενος δέ, 

816. Τὸ 15 ἃ ἔοτιη οὗ ρᾶγίϊϊνθ 

ΔΡΡΟΒβ. ψῖ ἢ οἱ στρατηγοί, εἷς μέν 

Βρυυῖηρ ἴο Ὀτγὶπηρ {πΠ6 πα ]ν 1 π8] 

᾿ηἴο ΒΓΟΠΡΘΙ ΓΘ ]16 8 {Π8η ὁ μέν. 

8 Κλέαρχος: 566 {Π6 Τηίΐίτοά,, 8. 38. 

ἐκ πάντων: νι] ὁμολογουμένως, 17), 

ἐμ ορίγηΐοη, οΓ αἰ. Ἐὸτ [Π15 ὰ- 6 
οὗ ἐκ, 4. 1,1, 28, ἃπα {Π6 ποίϑ. 

.«. ἐχόντων, ἔμο86 αοηιαϊηξοα 

αὐτή, αν. ΟἿ. 1, 9, 81. 
4 δόξας, γερειιέοα. 

ὅ ἐσχάτως : ἃ Βύτοηρ᾽ ΜΟΙ ἴῃ θιη- 

ῬΠδύϊο ροβιςοη. 

δή: ἃ ΒΡΘΟΙῆο ᾿ἰπβύϑηποθ οὗ ἃ βῬΠΘΙΆ] 

ἐσαῦῃ. ΤηΘ ὕνο οπαγδούθυβῦϊοβ 
(πολεμικός 8 η φιλοπόλεμος) 8ΓΘ 

ὑα θὴ ΠΡ ἴῃ ΤΘΥΘΓΒΘ. (ΟΠ 1851160) 

Ὁταθι: ΘΟ. ἘΠΕ 1 590: 

πόλεμος: Π6 ῬΘΙΟΡΟΠΠΘΒΙΔΠ ὙὙ81, 

451-.404 Β.Ο. 

6 παρέμενεν, οοὐϊα ἥηα βογυῖοα αὐ 
ἤν 6 (1) Κὺ ΠΒ). 

τοὺς “Ἕλληνας : . 6. [Πῃ056 ᾿ΠΠῃ8Ὁ- 
1[{πηρσ’ {πΠ6 ΟΠ θυβοηθβθαβ; 566 6 
1η8}09 8Π4 1,1, 49. 

8 διαπραξάμενος : ο΄. ο. 8, 80. 

ὡς ἐδύνατο, 10 ηἠιαΐίογ" ποιοῦ. 

{γὶρθ 15 πη] 16. 

τῶν. 

.1 

1η- 

105 



10 

τῷ οι 

αἀπεθειβῖβ 1:4 

, ΄ "» "» Μ ᾿' ᾽ ΄ ᾽ Ἁ 

μεταγνόντες πως οἱ ἔφοροι ἤδη ἔξω ὄντος ἀποστρέφειν αὐτὸν 

ἐπειρῶντο ἐξ ᾿Ισθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθεται, ἀλλ᾽ ᾧχετο 

πλέων εἰς ᾿Ελλήσποντον. ἐκ τούτου καὶ ἐθανατώθη ὑπὸ τῶν 

ἐν Σπάρτῃ τελῶν ὡς ἀπειθῶν. ἤδη δὲ φυγὰς ὧν ἔρχεται πρὸς 

Κῦρον, καὶ ὁποίοις μὲν λόγοις ἔπεισε Κῦρον ἄλλῃ γέγραπται, 

δίδωσι δὲ αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς: ὃ δὲ λαβὼν οὐκ ἐπὶ 

ῥαθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ᾽ ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων συλλέξας 
ω :] ’ »-» “ Χ , ΠῚ: ἢ .. Ν 

στράτευμα ἐπολέμει τοῖς Θρᾳξί, καὶ μάχῃ τε ἐνίκησε καὶ ἀπὸ 

τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἣγε τούτους καὶ πολεμῶν διεγένετο μέχρι 
Υ̓ κα 5 μ" “ ἐ ,ὔ Ν » “ [ Ἁ ] ς Κῦρος ἐδεήθη τοῦ στρατεύματος: τότε δὲ ἀπῆλθεν ὡς ξὺν ἐκείνῳ 
5" ΄ “- 5 ’, δὰ 18. Ν » 

αὖ πολεμήσων. ταῦτα οὖν φιλοπολέμου μοι δοκεῖ ἀνδρὸς ἔργα 
3 “ γ.““Χ Α .) 7 », » ᾽ ΄ ᾿Ν ΄ 

εἶναι, ὅστις ἐξὸν μὲν εἰρήνην ἄγειν ἄνευ αἰσχύνης καὶ βλάβης 

αἱρεῖται πολεμεῖν, ἐξὸν δὲ ῥᾳθυμεῖν βούλεται πονεῖν ὥστε πολε- 
“- ΄ ,΄ «ς -» “- 

μεῖν, ἐξὸν δὲ χρήματα ἔχειν ἀκινδύνως αἱρεῖται πολεμῶν μείονα 
“ “ Μ᾽ “ ΝΟ 2 Ἁ ΟΥ̓ 5 ΝΜ Ἁ 

ταῦυτα πόοίιειν" εκεινος δὲ ὠσπτερ εις παιδικὰ ἢ εἰς αλλὴην τινα 

ἡδονὴν ἤθελε δαπανᾶν εἰς 

ἣν: πολεμικὸς δὲ αὖ ταύτῃ 

πόλεμον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος 
3 “ , 5 ἐδόκει εἶναι ὅτι φιλοκίνδυνος τε ἣν 

10 μεταγνόντες: οΓ. μεταμελεῖν, 1, ὁ, 

41, πα {Π6 ποίο. 

ἤδη... ὄντος : 56. αὐτοῦ. ΕῸΓ [6 

56ῃ. 805., ΓΘ νν 6 Βῃου]α ἤᾶνθ 

Ἰοοϊτθα ἴον ἃ οᾶ856 ἴῃ Δρυθθιηθηΐ, 

6. 1, 2, 99, ἀπα {Π6 ποῖθ. 
11 Ἰσθμοῦ: {π6 ἰδίπιηιβ οἵ Οοτ- 

πη} 15 τηρδηῦ. 

ἐνταῦθα : τοβπιιτηρύϊνθ. 

ᾧχετο πλέων : ο΄. ο. 4. 100, ἀπῇ {Π6 

ποΐθ. 

12 καί, αοἰτα]. 

18 τελῶν : οἴξοη τπι566] οὗ Πρ τηδὰρ- 

ἰβίσαϊθβ. 

14 ἄλλῃ γέγραπται : ποθ {Π6 ἴθ η56. 

Χρη. ἰδ Ῥθυῃὰρβ σγϑίδυσϊηρ ἴο 1, 

1, 89 (ν Ε] ἢ βϑοίίοη Βμου]α 6 
οι ΡΑΓ θα ὑπτοιπρποιῖ), θα {86 

ΔΥΡαΙΘηβ 816 ηοῦ ρΊνΘΗ, 

16 ἐπὶ ῥᾳθυμίαν: ε΄ ΟἸΘΑΙΟΒιιϑ᾽ 

Οὐ ΜγΟΓΩ͂β, 1, 3, 15. 

10 ἀπό: 67.1,1, 41. 

17 ἀπὸ τούτου, ἐποης ο οὐ ]ι. 

18 ἔφερε καὶ ἦγε, ριπαογοα, ἃ 

βία ηαϊπρ' ΡΏταβθ, ἔφερε Π85 τοῖ- 

ΘΙΘΠΟΘ ἴο ᾿πδηϊπηχαῖθ οὈ]θοῖβ, ἦγε 

ἴο Ἰῖνθ βίοοκ. ΟἿ. ἔφερον, ΤΥ, 1, 

8.8. 

πολεμῶν διεγένετο: ΞΙΓΟΠΡῸΓ {Π 8 

ἐπολέμει. (ΟἿ. λέγων διῆγε, 1, 2, τῷ. 

19 ἐδεήθη : ἔον {Π6 ἔδοί, οὐ. 1, 2, 4. 

21 ὅστις. .. αἱρεῖται : ̓ ηβίοδα οὗ 

αἱρεῖσθαι. ὅ66 {Π9 ποίθ οἢ οἵτινες, 

6. Ὁ: 89. 

ἐξόν : ὁ7. ο. ὃ. 806. Νοῖθ [Π6 Ἀπ ρῃοχα 

8 η6 {Π6 ῬΆΓ͵Ά116] βύσποῦθπτθ, 

22 ὥστε πολεμεῖν, 50 ἐξ δὲ. 7017" τπα}". 

5366 α. 1458; Η. 9580; Β. δ96. 

20 πολεμικὸς δὲ αὖ: τούανπϊηρ ἴο 

{πΠ0ὸ Πιβὺ οδατγδούθειβίϊο, τηθη- 

ὑϊοπθα αὖ ὕΠ6 οπα οἵ 51: βθ66 {Π6 

ποΐθ {Πο61θ. 

φιλοκίνδυνός τε: ΡΆΤΆ]16] ΙΓ καὶ 

«νων φρόνιμος. ΓΠΘ ᾿ηὐθσνθηϊηρ' 

σι 
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καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν τοῖς 

δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οὗ παρόντες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. 
1: Ν ἈΠπ᾽..5᾽ ,ὔὕ 93 ες ὃ Ἀ 5 -“ ΄ 7 

8. καὶ ἀρχίκος ὃ ἐλέγετο εὐναὶ ὡς Ουνατον εκ τοῦυ τοιουτοῦυ τρόπου 

9 

10 

11 

- - 5 οἷον κἀκεῖνος εἴχεν. ἱκανὸς μὲν γὰρ ὥς τις καὶ ἄλλος φροντί- 
Ξ κα , ᾿ 

ζειν ἣν ὅπως ἔχοι ἡ στρατιὰ αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια καὶ παρασκευ. 

άζειν ταῦτα, ἱκανὸς δὲ καὶ ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν ὡς πειστέον 

εἴη Κλεάρχῳ. “ 3... 5 , 2 [ον Ν 5 ᾽ν Ἂ 

τοῦτο δ᾽ ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς εἶναι" καὶ γὰρ 
Ἐν αἴῶν ἊΝ ον ᾿ “ -»“ ΄ 5 , ’, ο ἴω Ν 

ὁρᾶν στυγνὸς ἣν καὶ τῇ φωνῃ τραχύς, ἐκόλαζέ τε ἰσχυρῶς, καὶ 
» ἮΝ 5, ἢ ε Ν ἜΕ Τα , » θ᾽ Ψ 
ΟρΡΎῃ ἐνίοτε, ως καὶ αὑτῷ μεταμέλειν Εεσ οτε. καὶ γνώμῃ δ᾽ 

ἐκόλαζεν: ἀκολάστου γὰρ στρατεύματος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος 

εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν 

φοβεῖσθαι μᾶλλον τὸν 

» Ν » « ’ὔ ᾿ ,ὔ 

αὐτὸν ἔφασαν ὡς δέοι τὸν στρατιώτην 

ἄρχοντα ἢ τοὺς πολεμίους, εἰ μέλλοι ἢ 

φυλακὰς φυλάξειν ἢ φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ἰέναι 
Ν Ἁ 4 

πρὸς τοὺς πολεμίους. 
5 Ν Ξ' -“ -“ " ᾽ -“ 

ἐν μὲν οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ 

ΜΟΥ καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων, 

κιτ.Ὰ., ΧΡ δ] η φιλοκίνδυνος. [})0 

ποῦ σοπηθοῦ ἄγων τὶ ἢν. ΒῸΤ 

0Πῃ6 ρ'θηβ. ἡμέρας ἃπα νυκτός, ο΄. 

Ι, 1, 85, 8)8ηα {Π68 ποίΐθ. 

28 φρόνιμος: ΟἿ. 1, 10, 34. 

πανταχοῦ πάντες : οἴ. ο. Ὁ. 26. 

99 ὧς - « « εἶχεν, (5 7Ὁ α5 τ0ὰ8 

οϑβϑῖίθδίο ον αὶ ἤναγ τοϊέῃ, διιοῖ α 

ἐθηροΥ α8 6 πα. καί Μὶς ΤΟ]. 

γΟΓΟΒ τδΥ οὔζθη Ὀ6 οὐ αηὐγϑηβ- 

Ἰαΐθα; οἵ. καὶ ἄλλος, Ἰυδὺ ὈΘΙΟΥν, 

ἃ Πα 5606 πθ ποῦύθβ οἡ 1, 3, 51, δηα 

Ι, 4, 91. 
81 ὅπως ἔχοι: 

φροντίζειν. 

αὐτῷ: ο7. 1,1, 43, ἀπα {Π6 ποΐϑθ. 

82 ἐμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ἔο 1η- 

ϑρῖγε ἴω, ἐποβο αδοιέ ψΐην (ἐπ 

7οοἰΐης, ἐπαϊ). ἘῸΣ {Π6 νΌ., οΓ. 

ὈθΙον, 1. 69. 

88 Κλεάρχῳ : {Π6 τ156 οἵ [Π6 ῬΓΙΟΡΘΓΥ 
Πδτηθ ἰπβῦθϑα οὗ {πΠ6 ρίοῃ. Πἃ5 

ΔΙΑ Β 8. αἸβυ ποῦ ἔοτοθ. 

ἐκ τοῦ... εἶναι, ὁψ δοῖησ. ΟἿ.1,1, 

ΟὈ]. οΙαιιβθ δέξου 

30, ἃπα {πΠ6 ποΐθ, Οὔβϑῦνθ {παῖ 
χαλεπός τητιβῦ Ὀ6 ποιη., ἀθϑριῦθ [ῃ 6 

ἔδοῦ ὑπὰῦ {Π6 οἸδιι56 15 βῬη. 

84 ὁρᾶν: αδΐ. ᾿πῆη., ῬΑΓ81161 τ ἢ 

[Π6 ΤΟ] Πρ τῇ φωνῇ; ο΄. ὁρᾶσθαι, 

ο. 8. 8. Τη {ῃθβθ οᾶβθβ ἀ δῦ. δηα 

8.66. 86 1Ππ6]50]ΠΡῚ 115} 80]9. 

ἐκόλαζέ τε: ἔογ {Π6 ΒΟ] ΔΥῪ τε, 67. 

1,5, 91. ΟἸΘδυο 5 85 ἃ ΒΘ ΥΘΥΘ 

αἸΒΟΙ ΡΠ γῖδη; ο΄. α. 8. 41, δηὰ 

{86 ποΐρ, 8πα 111, 2, 8.31. 
85 ὡς -- ὥστε. 

ἐσθ᾽ ὅτε: ναυϊθα ἔγουῃ ἐνίοτε, ἃονΘ. 

ΕῸΓ {Π6 ἔοτγτῃ, οὔ. [ῃ9 ποῖβθ οῃ ἢν 

οὕς, 1 Ὁ, 90: 

καὶ... ἐκόλαζεν : τοροϑίθα ἴῃ οἰ Ϊ- 

διϑύῦϊο ογαᾶθυ, ἃ τῃθίύουϊ δ] ἔθαασθ 

ΘΟΙΙΠΟΠ ἴῃ {ἢ 15 οΠδρίύθου. 
86 ὄφελος: οἡ 1, 3, δ6. 

87 λέγειν. .. ἔφασαν: οΓ ο. 1. 72, 

ἃ η6 {Π6 ποίθ. 

88 εἰ μέλλοι, 7 πὸ τῦὰ58 ἐο. ΑἸοΣ 

{Π15 ν Ὁ. {π6 ἔαῦ. ᾿πῆπ. 15 1588]. 

89 ἀφέξεσθαι, ποία αἰοοῦ ἤγοηι, αὖ- 

δέωϊΐη, ΚΟ ὴν ἐγ) ίηρ. 

90 

85 

40 



45 

140 “πα ειδὶδ 

» ’ , λ ᾽ » « -“ ΄ “ Ἀ ᾿ 

ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ἡροῦντο οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ 
Ἁ Ν , Ν ᾽ “ » ΄“ »Μ [4 Μ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις ἔφασαν 

Ἀ Ἁ Ἁ Ε Ἀ Ἁ , 2 , φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπὸν ἐρρωμένον πρὸς τοὺς πολεμίους ἐδό- 
5 “ ΄ ΡΝ Ἀ ᾿ ΄ “ ,»»ν κει εἶναι, ὥστε σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο" ὅτε δ᾽ ἔξω 

ΝᾺ κ᾿ , Ν᾽ ἡ ΄ Ν » ᾽ ΄ » ΄, 
τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ ἐξείη πρὸς ἄλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, 

Ν ᾽ Ν » , Ν Ἁ .] ΄ ᾽ Ψ :) ᾽ ᾿Ξ. ΔᾺΝ 

πολλοὶ αὐτὸν ἀπέλειπον: τὸ γὰρ ἐπίχαρι οὐκ εἰχεν, ἀλλ΄ ἀεὶ 

χαλεπὸς ἣν καὶ ὠμός: ὥστε διέκειντο πρὸς αὐτὸν οἱ στρατιῶται 
κ Ν κ᾿ 

ὥσπερ παῖδες πρὸς διδάσκαλον. καὶ γὰρ οὖν φιλίᾳ μὲν καὶ 
᾽ ΄ ε , ᾽ ΄ 5 “ Ν 4 Ν , εὐνοίᾳ ἑπομένους οὐδέποτε εἶχεν" οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγ- 
,ὔ ΡΟ Ν “ “ ἊΝ ὙᾺΝ ΟΣ ΄ , ΄ 

50 μένοι ἢ ὑπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλῃ τινὶ ἀνάγκῃ κατεχόμενοι παρείη- 
Ε] [οἱ "ὃ θο “ Ὁ ᾿] “ 0 ᾿] νὴ δὲ » ξ “ 

σαν αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις ἐχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν 

ξὺν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἣν τὰ χρησίμους ποιοῦντα 

εἶναι τοὺς ξὺν αὐτῷ στρατιώτας" τό τε γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους 

θαρραλέως ἔχειν παρῆν καὶ τὸ τὴν παρ᾽ ἐκείνου τιμωρίαν φοβεῖ- 
] , ἮΝ Ἶ2 

σθαι εὐτάκτους ἐποίει. 

ὑπὸ ἄλλων οὐ μάλα ἐθέλειν ἐλέγετο. 

τὰ πεντήκοντα ἔτη. 

τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ἣν: ἄρχεσθαι δὲ 

ἣν δὲ ὅτε ἐτελεύτα ἀμφὶ 

41 σφόδρα: ν1 1} ἀκούειν (ψίοϊα αὖ- 

δοἰιιίο οδοαϊοη6), ταῦμου [Π8η 

νυ ἢ ἤθελον. ΟἿ. σφόδρα πειθομέ- 

νοις, 1. Ὁ]. 

42 τὸ στυγνὸν. .. φαίνεσθαι: 

ΒῦγοΠΡῚΥ στ ῃϑίοσγϊοαὶ, μὲ8. σἱοοηιν- 

γ055 ἔπο, δηοηα α8 ἃ ὃγῖσπέ 
τυ}. φαιδρόν ἰΒ Ῥτοα, ἴο φαίνεσθα 

(μοῦθ {Π6 4]]} 106 τα ἰοπ). αὐτοῦ, ὈΥ 

15 ὙΘΙῪ ππιιβὰ] Ροβι θη, 15 

ΒίΓΟΩΡΙΥ οοηὐταβίθα υυὶ ἢ τοῖς 
ἄλλοις. ΓΒ ΡΏγαβθ ἰΒ οπθ οὗ 

γοῦν αουθίξα] ἱπἰογργοίαϊςιοη: 

οἰποῦ απιοπῷ ἐπα ζαθο8 οΓἹ ἐπα 
γοδέ (Ἰὴ γΒ]ΟῚ ἔθϑι 85 566); ΟΥ̓ 

γοΠοοίοα ἴηι ἐπο Γαοο85 Οὗ ἐπι γοϑδέ. 

ϑοῖὴθ οὐηἱύὺ ἄλλοις, ἰῃ νν Ο ἢ Οδ56 

ἐν ΤΊΘΔῊΒ 

ΒΡ ἐπ μΐβ Γασο, ἃ Ῥορίϊοδὶ 

56 οὗ {ῃ6 Ρ]. πρόσωπα τοῖοι] ηρ' 

ἴο ἃ 5]ῃρ]06 ᾿παϊνίαπ41 (ΟΠ θγ- 

5]Θθνθ, ϑψηΐαα;, 48, 80). 

αὐτοῦ τοῖς προσώποις 

44 σωτήριον οὐκέτι χαλεπόν: Ρ]1- 
ἤδτορ (Παγίιι5 14) 1565. ΒΙ ΤΆ] ΔΓ 

Ἰαηριιαρθ οἵ Μδτῖαβ. 

45 ἀρξομένους, 0 ἐαΐπο βογυῖοο, ταΐ, 

τηϊα. 1ἢ ΡΆ55. 56η56. 

4θ τὸ... .. ἐπίχαρι, ὁπαγηι ΟΥ̓ πιατι- 

η6}. Βοίδϊη [Πθ οτάθσ. 

47 διέκειντο: ο΄. ο. ὅ. 105, «πα {Π6 

ποῖθ. 

δ0 ὑπὸ. .. δεῖσθαι: σΊΓἢ κατεχό- 

μενοι, ἃπαὶ {Ππϑυθῖοσθ ῬᾶΓᾺ]16] ἢ 

{Π6 Το] ονὶηρ αἀδῦ., αὖ [Π6 τι56 οὗ 

ὑπό ρὶνθ5 ἃ 5] σ᾽!) ρϑυβοῃὶοδίϊοη. 

51 σφόδρα . . . ἐχρῆτο, πα οα'αοίεα 

αδϑεοϊεο οδοαϊοηοο. 

δῶ μεγάλα: {Π6 ΟΥΘΙ τηϊδβὲὺ 6 τϑ- 

ἰαϊπηοα, 6156 {Π1ὶ5 νγοσα ἸΟβθΒ 105 

ΘΙΏΡ 518. 

δ8 τό. ... ἔχειν, δοϊαγιο88 ἔπ ἐπα 

7}α66 οΓ ἐἸια 706. 

δθ οὐ μάλα, ποΐ ηυιοῖ, θα τηθ8η- 

ἴηρ, πιοΐ αἱ αἰἷϊ (Ἰἰξοΐθ85). 

13 

14 

-- ἔπ 
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17 
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19 
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Πρόξενος δὲ ὁ Βοιώτιος εὐθὺς μὲν μειράκιον ὧν ἐπεθύμει γε- 

νέσθαι ἀνὴρ τὰ μεγάλα πράττειν ἱκανός: καὶ διὰ ταύτην τὴν 

ἐπιθυμίαν ἔδωκε Τ᾽ ͵οργίᾳ ἀργύριον τῷ Λεοντίνῳ. ἐπεὶ δὲ συνε- 
ἐ ἐ ἐ 

Ἄ) 3 Δ ε Ν Γκ 5 53 Ε - ,ὕ, 

γένετο ἐκείνῳ, ἱκανὸς νομίσας ἤδη εἶναι καὶ ἄρχειν καὶ φίλος 

ὧν τοῖς πρώτοις μὴ ἡττᾶσθαι εὐεργετῶν, ἦλθεν εἰς ταύτας τὰς 

σὺν Κύρῳ πράξεις: καὶ ᾧετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων ὄνομα μέγα 
Ὡν ΄ Γ ᾿ ΄ ΣῊΝ, ΄΄ ᾽ ᾿] 

καὶ δύναμιν μεγάλην καὶ χρήματα πολλά: τοσούτων δ᾽ ἐπι- 

θυμῶν σφόδρα ἔνδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶχεν ὅτι τούτων οὐδὲν ἂν 

θελοι κτᾶσθαι μετὰ ἀδικίας, ἀλλὰ σὺν τῷ δικαίῳ καὶ καλῷ ᾧετο 

δεῖν τούτων τυγχάνειν, ἄνευ δὲ τούτων μὴ. ἄρχειν δὲ καλῶν 

μὲν καὶ ἀγαθῶν δυνατὸς ἣν: οὐ μέντοι οὔτ᾽ αἰδῷ τοῖς στρατι- 
ἣ «ε “ » , « ᾿ 5 “ » Ἁ Ν 5 ΄΄ 

ὦταις ἑαυτοῦ οὔτε φόβον ἱκανὸς ἐμποιῆσαι, ἀλλὰ καὶ ἠσχύνετο 
“ Αι ,Α Ὦ ς :. [2 ᾿] - Ν ΄ μᾶλλον τοὺς στρατιώτας ἢ οἱ ἀρχόμενοι ἐκεῖνον: καὶ φοβού- 

Ξ ᾿ Ἀν ΝΡ 5 ἢ κ ͵΄ Ἂ 
μενος μᾶλλον ἣν φανερὸς τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοῖς στρατιώταις ἢ 

οἱ στρατιῶται τὸ ἀπιστεῖν ἐκείνῳ. ᾧετο δὲ ἀρκεῖν πρὸς τὸ 

ἀρχικὸν εἶναι καὶ δοκεῖν τὸν μὲν καλῶς ποιοῦντα ἐπαινεῖν, τὸν 

δὲ ἀδικοῦντα μὴ ἐπαινεῖν. τουγαροῦν αὐτῷ οἱ μὲν καλοί τε καὶ 

57 τὰ πεντήκοντα: ἴοτ {Π6 δτί., 67. 

τοὺς δισχιλίους, 1, 2, 9. 

58 ἸἹΠρόξενος δέ: 566 {Π6 Τηΐτοα,, 

8.38, δέ ὈΔΙΔ ΠΟ665 μέν 1ῃ 1. 2. 
ἐπεθύμει, οΠ,671851166 ἐπ 6576. ον 

(Πουθηὗ ἔσοϊη ἐπεθύμησε 

60 Γοργίᾳ: {Π6 τηοβὺ ἔϑιπουβ, Ρ6Γ- 

Βᾶρδ5, οὗ {πὸ τὶ “βορῃιβίβ." 

ἨΙΒ ἦθθ 15 βίαίθα ἰο βᾶνθ Ὀθθὴ 

100 ταΐϊη 80 (πθᾶτ]γ 92,000).  ΒΘτΘ 

γνγὰβ Τιροηύ! 1 

συνεγένετο ἐκείνῳ, Πααὶ οοηιρίοέοα Πιῖ5 

ὁον 786 τοί, ἴηι. συγγίγνεσθαι 

ἃ Πα συνεῖναι ἃΓΘ ΤΟΡῚΪ] 8 }}ν πο ἴο 

ΘΧΡΙΘΕΒ ὕΠπ τού! οηβ οὗ ἔθου 

8ηα ΡᾳΡ]]. 

602 τοῖς πρώτοις, ἔπ6 ἢγ5ἐ ἡϊθη, (ΟἹ 

μϊς ἀρ). 

εὐεργετῶν : αἴξοι ἡττᾶσθαι; 67. ο. 8.99, 

68 καὶ. .. καί: [ἴῃ ΘΗΠΙΏΘΙ8ΙΙΟΠΒ 

Ῥούῃ ροϊυϑυ παθίοη πα δβυηαθ- 

ἴοῃ (1. 935) ἃ ΓΘ Θοσησηοη. 

θὅ ἔνδηλον... εἶχεν, ψοΐ 6 πιασῖο 

ἐπι18 00 Εἶδαν. 

67 μή: ποῦ οὐ, ὈΘοδιι56 ροϊηρ ψ ἢ 

τυγχάνειν, ποῦ νυ δεῖν; ο΄. μὴ 

ἐπαινεῖν, ὈΘ]ονν, 1. Τά. 

καλῶν. . . ἀγαθῶν, σοη ἐϊ]οηγθΉ,, 1. 6. 

Τηθὺ οπαονθα σι {Π6 1668] 

41 8}1{165, ΘΟ 6] 1Π 655 8Π6 τη 8] }- 

655. ΤΠΘ ῬΏΓΔΒΘ 15 8 ΘΟΙΠΙΠΟΠ 

οΟΠΘ6; α΄. 820 δπα ΤΥ, 1, 8 19. 

608 αἰδῶ. .. ἑαυτοῦ, γοβροοί ΚΟΥ 

πηι 1}, ΟΌὉ]. 56 π. 

67. 1. 82. 

10 οἱ ἀρχόμενοι: ἃ Ξ5ΥΠΟΠΥΙΏ [ἰΠ- 

βῦθδα οὗ ὑπὸ ψοτζαὰ 7π5ὺ τι566., 

φοβούμενος : αἰἴΐζοΥ φανερὸς ἦν. ὅον- 

ΘΥ8] ᾿πβύϑηοθβ οὗ ὑΠὶ5 πδ οὗ {Π6 

Ῥδυῦϊο. ΘΟ [πῃ 8521 δηα 22. ΟΥ̓. 

1, 2, ΤΌ, δηα {πΠ6 ποῖϑβ. 

12 ἀρκεῖν: {Π6 5110]. 15. {Π 6. ΟΙαι56 

ἡ τ τὸν δὲν ον ὦν 

18 ἀρχικόν: δ8δ6ο., ποῦ ΠΟΙῚ., 51η66 

Εν ἐμποιῆσαι, 

τὸν μὲν. ἐπαινεῖν. 
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» ᾿ “-“ , .-. “ . Ἀ »Μ Ε] ΄ ΄ 

ἀγαθοὶ τῶν συνόντων εὗνοι ἦσαν, οἱ δὲ ἄδικοι ἐπεβούλευον ὡς 

εὐμεταχειρίστῳ ὄντι. ὅτε δὲ ἀπέθνῃσκεν ἣν ἐτῶν ὡς τριάκοντα. 

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς δῆλος ἣν ἐπιθυμῶν μὲν πλουτεῖν ἰσχυ- 

ρῶς, ἐπιθυμῶν δὲ ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, ἐπιθυμῶν δὲ 

τιμᾶσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι: φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς 
7, 7 “ ὃ Ὁ Ἁ ὃ , δί 5 Ἀ δὲ Ἁ 

μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ 
ἱ φ' » "κ ἱ » Ἂ Ξ ἊΝ 

κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη συντομωτάτην ᾧετο ὁδὸν εἶναι διὰ 

τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ 
λὴ δ ᾽ ἈΝ “Ὁ » ,ὔ ᾷ ’ὔ Ν Ν μἷ Φ ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι. στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἣν 

οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπι- 
΄ Ν ΄, Χ ᾽ ΣῪ , -“ Ἁ , 

βουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα. τῶν δὲ συνόντων 
΄ ς Ὁ“ » Ν ΄ ἊΝ [ο Χ Ὁ , 

πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων 
΄ὔὕ ΟῚ » ων» Ἁ Ν Μ 3 Ἁ -“ 

κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε: χαλεπὸν γὰρ ᾧετο εἶναι τὰ τῶν φυ- 
΄ ῇ Ἁ Ν “ ᾿« ὦ », ] δ 

λαττομένων λαμβάνειν: τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾧετο εἰδέναι 
«»-“ Ἃ » ΄ , δ [2 Ἁ » ΄ 

ῥᾷστον ὃν ἀφύλακτα λαμβάνειν. καὶ ὅσους μὲν αἰσθάνοιτο 
» ΄ ἣ » ὔ ς 3' ες ’, 5 » »-“" ἈΝ ἐπιόρκους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὡπλισμένους ἐφοβεῖτο, τοῖς δὲ 
ε [4 ᾿ » δ' » “ ς » , 2 -“ -“ 

ὁσίοις καὶ ἀλήθειαν ἀσκοῦσιν ὡς ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. 

{πΠ60 ποίϊοῃ ἰβΒ δὴ δβύγαοί. οπ6 

ἃ η6 ΤΠ6716 15 Ὧ0 τϑἔθγσθηοθ ἴο [Π6 

μλδῖη 580].: οοηΐγαβί 1. 39, 

10 ὅτε δὲ ἀπέθνῃσκεν: ΧΘῊ. νὩΓΪΘ5 

{86 Ρῇγαβθ ἰῇ θᾷοἢ 856, Ὀοΐἢ ἴῃ 

Βὐῦαθπρ {πΠ6 ἔδοῦ οἵ ἀθαίῃ πὰ ἴῃ 

οἸνιηρ [Π6 ἃρΡ6. 
ἐτῶν : ΘΠ. Οἵ ΤΠ ΘΑΒΈΓΘ. 

τ Μένων: 566 {πο πῖτοα,, 8. 38, 
ἐπιθυμῶν : ποθ {Π6 ὑγ1ρ016 Δ πα ΡΠ ΟΤἃ. 

18 ὅπως. .. ἵνα: ποθ {Πῃ6 νᾶτιθα 

ῬὮΓ8Β65. 

79 φίλος τε: ἴον {Π6 50] 18τν τε, ο΄. 

1. 84, δα ὕΠ6 ποίθ. 

80 μέγιστα: δαν. τηοα!] νη δυνα- 

μένοις. 

ἀδικῶν. .. δίκην: ποῖίθ {Π6 4}Π|{- 

ογαΐοη. 

ἐπὶ. .. ὁδόν, ἐπ6 ε)ιογίοϑέ τοαὰ 

ἰοααΐτι ἰο ἐπα αὐοοηιρ δ] λον 

ΟΓ 1ιὶ5 ἀἰδϑῖγο8. ΜΝ ὮΝ 15 ἐπιθυμοίη 

ορί.ἕ 

88 τὸ αὐτό, {Π6 βαηιθ ἐπίη αἰ, 

δμηποπμ οι τοί. Ἐὸτν {86 αδῦ., 
566 6. 1118; Η. 118: Β. 8592, 2. 

στέργων: ἃ 5τΟΠηρ γοΟσα, ῬΓΤΟΡΘΓΙΥ 

αδποίπρ πδὔαϊα] αἴ δϑοίίοπ. Νοῖθ 

{ΠπΠ6 βύγυπρ' Θιμρ ῃαβὶβ ὑμαῦ ἔ4}}5 

Ὀοΐῃ οὔ στέργων πα Οη οὐδένα, 

ἃ Πα 4150 {86 οὨ᾿αβύϊο οσαθυ. 

86 τῶν... .. διελέγετο, τὐ] 116, αι8 ΚΟΥ͂ 

μιῖὶβ8 αϑϑοοϊαΐος, πὶ τοποῖθ σοτ- 

πυογϑβαΐίου, ἐπγηθα προτὶ ἐ]ιοῖν 

γίαϊοιο. "ΓΘ ρθη. 15 ρβονθυπθα 

ὈΥ καταγελῶν. 

88 μόνος... εἰδέναι, ἐμποιῇ ἐπαΐ 
πὸ κηοιῦ οί ον ἐπα ντι αι} Ολ6 οἶβο. 

ΟἿ. [6 ᾿ιϑδθ οἵ εἷς ἴῃ ἑνί γε ἀνδρί, 

0.59: 
89 ὃν: ρματίϊο. ἴῃ ᾿παῖν. αἶβο. δέζου 

εἰδέναι. 

ἀφύλακτα : ἰγ8 Π5. ἃ5 ΘΔ 158]. 

92 ἀγάλλεται; νΊΓἢ ἐπί, αὖ ὈΘ]ονν, 

ἠγάλλετο, ν᾿ ἢ {86 5016 αδί. 
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ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιό- 

τητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλά- 
»-" “Ὁ - ᾿ “ “ 

σασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους διαγελᾶν: τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν 
ἣν - ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν εἶναι. καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρω- 

τεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾧετο δεῖν κτήσασθαι. 

τὸ δὲ πειθομένους τοὺς στρατιώτας παρέχεσθαι ἐκ τοῦ συναδι- 
“ » »“ 5 “ [ο Ν Ν ΄ » , 

κεῖν αὐτοῖς ἐμηχανᾶτο. τιμᾶσθαι δὲ καὶ θεραπεύεσθαι ἠξίου 
᾿] ΓΑ { - ΄ 2 , Ἃ ) -» ] 

ἐπιδεικνύμενος ὅτι πλεῖστα δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἂν ἀδικεῖν. εὐερ- 

γεσίαν δὲ κατέλεγεν, ὁπότε τις αὐτοῦ ἀφίστατο, ὅτι χρώμενος 
ΕῚ “- ΕῚ » ΄,ὔ » Ψ, Ν Χ Χ Ν :] φᾶν Η͂Ρ ᾿ 

αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ 

αὐτοῦ ψεύδεσθαι, ἃ δὲ πάντες ἴσασι τάδ᾽ ἐστί. παρὰ "Δριστίπ- 
Ἂ ΒΩ ςε -» ΕῚ » , [ον ’, 9 ΄, 

που μὲν ἔτι ὡραῖος ὧν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, ᾿Αριαίῳ 
δὲ β β , " “ α ΄ λοῖ "ὃ 0 ᾽ , 5 ’ 

ἐ βαρβαρῳ ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἥδετο, οἰκειότατος ἐγέ- 
Ἐπ! αν ἃς ἈΝ ᾿Ὶ 5 » » ’ Ε “ 

νετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχεν Θαρύπαν ἀγένειος ὧν γενειῶντα. 

ἀποθνησκόντων δὲ τῶν συστρατήγων ὅτι ἐστράτευσαν ἐπὶ βασι- 
Ἑ Χ ,΄ » Ν δ » » , Ἂν Ν ἣ “ 

λέα ξὺν Κύρῳ, ταὐτὰ πεποιηκὼς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν 

ἄλλων θάνατον στρατηγῶν τιμωρηθεὶς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, 
᾿ «“ Ψ, Ν ον ἈΝ » ᾽ὔ Ἁ 

οὐχ ὥσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς 

δικαιότητι: ἃ ΧοΟΠορΠοπίϊς νγοστᾶ, 99 δύναιτο καὶ ἐθέλοι ἄν: 

ἴου ἡ ΒΙΟῊ δικαιοσύνη 5. π|5118]. 

αἰτθοῦ, 

ΓΘ 5ῃ 1 δύναμαι καὶ ἐθέλοιμ᾽ ἄν. 

98 τῷ.. . . τῷ. . . τῷ: ποίθο [ῃ6 

οἔἴἶθοῦ οἵ {πΠ86 αβυπαβίοῃ. 

94 διαγελᾶν : ἃ ΓΆΤΘ σοΟΙΠροΟμΠᾶ. 
τὸν . .. μὴ πανοῦργον: μή 5ΠΟΥΞ 

{παὖ [ῃ6 ΡΏΓ856 15 »ΘηΘΓΑΙ. 

τῶν ἀπαιδεύτων: ρετγί{ἰν6 σΘη. ἰπ 

{86 ρτϑβᾶ. 

9ὅ ἐπεχείρει: νγγ 5ῃοιυ]α Πᾶν δχ- 

Ρβθοΐίϑθα {86 ορύ.; ο΄ ὅστις ἀφικνεῖτο, 
Τ 1, 18, ἃπα ὁπότε τις... ἀφί- 

στατο, ὈΘ]ονν. 

96 διαβάλλων: ἴῃ δρτοουηθηῦ τ 

[86 τηδῖη βα}0]., ΔΙ που Ρ ἢ Ἰορὶ- 

ΘΔ }}]Ὺ Βα οταϊηἰθα ἰο δεῖν. 

τοὺς πρώτους : 1.6. ὕπο56 8ΙΓοδαν 

ἢσϑῦ τη {μοῖν ἔποπα βῃΪρ. 

τοῦτο: 1. 6. τὸ πρωτεύειν φιλίᾳ. 

91 τὸ. .. παρέχεσθαι: ο0]. οὗ ἐμη- 

χανᾶτο. 

οὗ σοπβίγ μοί 0 15 ΔΡΡτορσγίδίθ ἴο 

{Π6 τηθϑη]ΠρῈ οὗ {Π6 το νὉ5. 

100 χρώμενος, τῦ1|6 αϑϑοοϊίαϊεα 

κοτέ, μυΐηι. 

101 αὐτόν: οἸηρῃδίϊο τϑρϑυϊ 10 

Δέον αὐτῷ. (ἀθηθγα]]ν {Π6 ῬΤΟΠ, 

ἰβ ΘΧΡυθϑβϑα θαυ οΠοθ6. 

δή : ΘΙ ΡΠ βἰ Ζίηρ [Π6 οοηὐτγαβὺ Ρ6- 
ἔγθθη ἀφανῇ ἃπᾶ ἂ.... πάντες ἴσα- 

σι. Βν ἀφανῇ ΜοΠΟΠ δββϑυτηθα 

ὑγθϑόποτῦν 15 ἀοα Ὀύ1655 τηϑϑηΐ. 

102 ᾿Αριστίππου: «ἢ. 1, 1, 52 ἢ, 

104 βαρβάρῳ ὄντι : 5816 νετςἢ ᾿πα]ρ- 

Δ .ΟΠ. 

106 ἀγένειος . . .- γενειῶντα : 6Ο0η- 

ἰθτηρύαποιβ οοηὐγαβῦ. 

107 πεποιηκώς : ΘΟΠΟΟΒΒΙ͂ΨΘ, 
109 ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς: ο΄. 

Εἰς 
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105 
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110 κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισ- 

θεὶς ἐνιαυτόν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν. 
᾽ ΄ δὲ πε. Ἂν αἱ ς , ἘΠ Ύ9..) Ν Ν ’ » 

Αγίας δὲ ὁ ᾿Αρκὰς καὶ Σωκράτης ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ τούτω ἀπε- 30 
, ΄ Ἁ ΜΔ" ς ᾿] ,ὔ “Ὁ ᾽ Ν ΄ 

θανέτην. τούτων δὲ οὔθ᾽ ὡς ἐν πολέμῳ κακῶν οὐδεὶς κατεγέλα 

οὔτ᾽ εἰς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δὲ ἄμφω ἀμφὶ τὰ 

115 πέντε καὶ τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς. 

110 ὅσπερ: {6 16]. 15 αἰὐγταοίθα ἴο καὶ τούτω: ἐλΐποῃ ἴοο, Ὀὰπὺ Ἐΐηρ.. οτη δ 

ὑΠ6 σθμαοι οὗ {(μ6 ργθα, ποιΐη. {Π6 ροη. ΤΠ α1ἃ] στοιρβ (ἢ 6 

ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτόν, ἐογἔι 66 ὕννο ὑοσούμϑυ ἃ5 οοηὐγαβίθα ψῦἢ 

αἴΐυο Κογ' ἃ μα). αἰκισθείς 5ιΡ- [Π6 οὔμουβ, αὖ 1ὖ 15 ποῦ σοηβίβ- 

βσορίβ συ αὐ]]αὐϊοη, θὰ ννὸ Κποὸνν θην π56α. 

πούῃϊηρ οὗ [Π6 Ἰηϑῆηθι οὗ ἢἰὶβ 114 εἰς, τοΐέ], Το ογ οτος ἰο. 

6ηα. αὐτούς : μέμφομαι τηοΐτθ οἴζθη [ὰ Κ65 

119 ᾿Αγίας. .. Σωκράτης: οὗἩ {Π656 ἃ ααὐ. 
τη6η ποίῃμϊηρ ἰβ Κποχη Ὀθσομπθ 115 ἀπὸ γενεᾶς: ποίθΘ {π6Ὸ νᾶτγὶθα 

νν μαῦ {Π0 Αἀπαδαϑὲ5 [6115 τ|5. ῬΉΓαΞ6. 



ΒΘΟΘΙΚΕ ΤΠ 

Ι. [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ Κύρου ἀναβάσει οἱ “Ἑλληνες ἔπρα- 
ξαν μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν ἐγένετο 

ἀπιόντων τῶν “Ελλήνων σὺν Τισσαφέρνει ἐν ταῖς σπονδαῖς, ἐν 

τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.) ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ συνειλημ- 

μένοι ἦσαν καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οἱ συνεπισπό- 

μενοι ἀπωλώλεσαν, ἐν πολλῇ δὴ ἀπορίᾳ ἦσαν οἱ “Ἕλληνες, 
» ’΄ «Ψ πις ΟΝ “ ΄ ΄ ' ΄ ἈΝ ᾽ “ 

ἐννοούμενοι ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἦσαν, κύκλῳ δὲ αὐτοῖς 

πάντῃ πολλὰ καὶ ἔθνη καὶ πόλεις πολέμιαι ἦσαν, ἀγορὰν δὲ 

οὐδεὶς ἔτι παρέξειν ἔμελλεν, ἀπεῖχον δὲ τῆς “Ελλάδος οὐ μεῖον 
ΕΥ̓ "Α ’ ε Ν ᾽ ᾽ Ν [ - “΄ς.΄ αὶ Ν Ν - ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ᾽ οὐδεὶς τῆς ὁδοῦ ἣν, ποταμοὶ δὲ διεῖρ- 

] , ἢ » - Ε  « -“ 1 ’, Ἀ » Ἁ 

γον ἀδιάβατοι ἐν μέσῳ τῆς οἴκαδε ὁδοῦ, πρροὐδεδώκεσαν δὲ αὐτοὺς 

καὶ οἱ σὺν Κύρῳ ἀναβάντες βάρβαροι, μόνοι δὲ καταλελειμμένοι 

ἧσαν οὐδὲ ἱππέα οὐδένα σύμμαγχον ἔγοντες. ὥστε εὔδηλον ἣν 7) ᾽ μ) ; 

ΟἬΑΡΤΕΚ 1 

1 Ὅσα... .. δεδήλωται: ψῇῦἢ {Π15 

᾿πὐτοασποΐουν Ρδυαρταρἢ οἤ. 11,1, 

1, 8η6 {Π6 ποίθ. 

8 ἀπιόντων : ἰ6ἸΩΡΟΓ,Δ]. 

"» συνειλημμένοι ἦσαν... ἀπωλώλε- 
σαν: Ὀ]ρῆ. ἴπΠ ἃ ἴθιηρ. οἰδᾳδθ, 

Ἰηβίθδα οὗ Π 6 ΠΟΥΤΏ8] 80Γ.; 566 

{Π6 ποΐίθ οῃ ἐτελεύτησε, 1, 1, 9. 

Ἶ ἐννοούμενοι : ζοῦν οἱρῃῦ ἀθροπᾶ. 

οΟἴαβθβ, ἴω. ΜΠΙΟῆ {πΠ6 αἀοβροηάᾶ- 

ΘΠΟΥ οὗ Π6 αὙἼΘΘΚΒ 15 οἴδοξι νον 

ΡῬοτγύγαγθα, {815 15. τϑϑυσηθα Ὀγ 

ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι, 1. 1, 

ἐπὶ . .. θύραις: 67.1, 2, 69, πα {Π 6 

ποΐθ. ΤῊΘ ΡὮΓ85Θ ἰβΒ ΠΘΙΘ 8 δχ- 

ἀρρσογαῖθα οπθ, θαὺ {ΠῸν 816 δΐ 

Ιϑαδῦ 1η Π6 πρατὺ οἵ [ῃ6 Κιηρ᾿ 5 

σοπηῦΐγυ. 

ἦσαν: μᾶδύ ᾿ἱπαϊο., ποῦ ορῦ., ἃπα 5Βὸ 

ἴῃ {Π6 ἔο]] ον ῖπρ οἴααβθθ. ΉΙ5 

101 

8δΟΟΟΓαΒ ψΊ ἢ ΧΘη. 5 ροϊηὖ οὗ νον 

αὖ {Ππ6 {πὴη6 οὗ πΠ6 σομῃροβι θη 

οὗ [Π6 Απαρδα5ῖ8. 

πολλά: ίο 6 ὕδϊζθῃ τὶ Ὀοίῃ 

ΠΟΙ 5, ΔΙ ΠοὰΡ δρτθοίηρ ἴῃ 

ΒΘ ΠαθΥ ψΊΓἢ {Π 9 ΠΘΘΙΘΙ ΟἾΪΥ; 80, 

ἴοο, πολέμιαι, ἴῃ Π ρῥτϑᾶ. 

ἀγορὰν δέ: ἢ {Π]5 ρᾶββᾶρθ οὐ. 

{Π6 ψοόογαβ οὗ ΟἸθαυοῃαβ ἴῃ 11, 4, 

10 μύρια στάδια : ἃ ΓΟΙΠα ΠΌΓΤΗΘΌΘΙ, 

1Π|κ6 ον ὦ ἐποιιδανα ηυῖϊο5. Τῇ 

ΤΘα ἢν {Π6 αἰβύαποθ Ὀγ {Π6 τουῦῦθ 

ΟΥ̓ΘΡ ΜὙΠΙΟΙ που Π8α ΘοΙη6 νγἃϑβ 

ἴδ. συθδίθυ, 

διεῖργον, δα7γραὶ ἐπι ργΌΟΥ 688. ἐν 

μέσῳ 15. Ῥοδβῦ ὕδικθη ἴῃ 15 Πὔθγαὶ 

58η86, ὅ)ν ἔι6 ηιϊαι ἐ οΥ. 

18 ἱππέα οὐδένα : οΓ΄. ἢ [Π6 νν ΠΟ]6 

Ῥᾶββαρθ 11, 4, 8 0, ἃπα {ῃ6 ποίθβ 

{Π6Γρ. 

οο 
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“ -“" ἈΝ ᾽ ’ Ἁ , ΄ “ Ἀ ᾽ “ 

ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα ἂν κατακάνοιεν, ἡττηθέντων δὲ αὐτῶν 

οὐδεὶς ἂν λειφθείη: ταῦτ᾽ ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι 

μὲν αὐτῶν εἰς τὴν ἑσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέ. 

καυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, 
΄ ΄ , 

ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν 
δ. ἃ ΄ ᾿ , ΄ ΄ὔ - ΄, Δ ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὺς 

"» 9 ᾿] , » " »“ Ἀ Ἁ ο ’ 

οὔποτ᾽ ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάντες 

ἀνεπαύοντο. 

ἪΝν δέ τις ἐν τῇ στρατιᾷ Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος, ὃς οὔτε στρα- 
ἈΝ " Ν ΕΣ ᾿΄ Ἂ ΄ » Χ 

τηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὧν συνηκολούθει, ἀλλὰ 

Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὧν ἀρχαῖος: ὑπισχ- 

νεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, ὃν αὐτὸς 
» ΄ ε ἊὉ Ψ, “- ͵ ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. 

ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται 
Ν οὶ ΄ Ἄν Ε τ 

πέερυ τὴς πορειας. και ο 

ς , “-- -“ 

ο μέντοι Ἐξενοφῶν 

Σωκράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ 

Σωκράτης ὑποπτεύσας μὴ τι πρὸς τῆς 

14 κατακάνοιεν: ἴον {π6 ν., εἿ. 1, 

θ, 8, )8)ηα {π6 ποΐϑ. 

15 ὀλίγοι μὲν . - - ὀλίγοι δέ: ῥΡατ ϊ- 

Εἶν ἃρροβίτιομ νυ [ἢ ΔΠΔΡΒοτὰ. 

16 εἰς τὴν ἑσπέραν: 67. 1, 1, 4. 
117 ἐπὶ. .. τὰ ὅπλα, ἐο ἐ]ιο1)" χιιαν"- 

675. 

18 ὅπου ἐτύγχανεν: ο7. ΤΙ, 2, 18, 
ΤΈΉΘτΘ {Π6 Ρ]. ννὰβ 566, ἀδποίϊηρ' 

σΥοιρ5, μοΘ {πΠ6 βίηρ. οὗ 1πα]- 

ν᾽ απι815: οὐ. [6 ποῖθ οἢ ἑκάστοις, 

1,1, 25. 
19 ὑπό: ἀρϑῖη ἃ 5]1|5 0} Ρϑυβοῃῖῇοδ- 

{10Π6. 

πατρίδων: {ΠΟ6Υ6 ΘΙΘ ΤΉΔ ΠΥ Βίαϊοβ 

ἴῃ ἀτοθοθ, Νοίθ {πθ6 δβυπαθίοῃ 

Δ Πα {Π6 οτᾶθοι οὗ πθ νουτᾶβ. ὴο 
θορῖη τυ {πΠ6 τηοβῦ οι ρῃδίϊο, 

ἃ ΠΕ τνὸ πᾶν οὨ᾿αβύϊο ἃ] ΠΠοσαύϊοη. 

20 διακείμενοι: οΥ΄. διακεῖσθαι, 11, ὃ, 

105, ἀπαὶ {Π6 ποῖρ, 

929. Ἦν δέτις : Χοη. ᾿η τοῦ πΠ665 Πἰτη- 
Β618 τηοσοϑῦϊν. Ἠθ πᾶβ Ὀθθὴη 

τηθητ]οηθα θοἴοτθ, αὖ Ο]Ὺ ΟΔ5- 

Ὁ8}}Υ (1, 8, 585 10 ἃπα 106, ἀπ 11, 

4, 8. 10); 

Γνοηΐ. 

᾿Αθηναῖος : πὸ «τΐ., αὖ ὈοΙον,, Σω- 

ΠΟ Π6 σοϊηθβ ἴο {πὸ 

κράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ, Βῖπ66 ϑοστΓταῖθβ 

νὰ 5 ἔδιηοΙ5. 

94 αὐτόν : [Π6 το]. οοηδβίγ ποίη 15 

σῖνθη ὉΡ, ἃ5 τορι]ατ]ν (ἃ. 1040; 

Η. 1005; Β. 481). 

25 εἰ ἔλθοι. .. ποιήσειν: 

ἐὰν ἔλθῃς . .. 

αὐτός : ἴον {πὸ σοτηἱ πδύϊοη οὗ {πὸ 

1ηὐθηβῖνθ δηα {Π0 τϑῆθχϊὶνο, οἵ. 1, 

8, 100, ἃπα {π8Ὸ ποῖϑ. 

26 τῆς πατρίδος : Βοροίϊδ. 

σον δι οα αὐτί. 

θαύ, Ὀθ]ον, {πΠ6 «οὖ., ἀνακοινῶσαι, 

ΒΠΉΡΙν, ἰαῃ {16 ηιαξξογ' θ ΟΥ̓. 

28 ὑποπτεύσας . . . γενέσθαι, 51ι5- 

Ῥεοΐξΐζηῳ ἱμαξ μὶβ θεοοηιῖπο α 

7ρϊοπα ὁ Ομγιιδ᾽ πυΐουξ ργο7- 

αἴοο έν ωὐὐξῃ, ἐπα βίαίο. ὙΠῸ 

1ηΠῇῆη. ΘΙαβθο (φίλον. , , γενέσθαι) 

15. {πὸ 511}]. οὗ εἴη. τι ΡὍΘΒ ΟἸΟΒΘΙν 

νὴ ἢ ὑπαίτων, αἰ ἡταΐέογ" ΚΟΥ ἀοοιι- 

βαΐϊοηι. 

αἰτοῦ, 

ποιήσω. 

9 ἀνακοινοῦται, 

3 

ΕΙ 
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ἜΘΟΙ; 0 πω. Τ 115} 

πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι ἐδόκει ὁ Κῦρος 

προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τὰς ᾿Αθήνας συμπολεμῆσαι, 

συμβουλεύει τῷ Ἐξνοφῶντι ἐλθόντα εἰς Δελφοὺς ἀνακοινῶσαι 
- “ - Ν ς μ- “ 

τῷ θεῷ περὶ τῆς πορείας. ἐλθὼν δ᾽ ὁ Ἐξενοφῶν ἐπήρετο τὸν 
᾿Απόλλω τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα 

ἔλθοι τὴν ὁδὸν ἣν ἐπινοεῖ καὶ καλῶς πράξας σωθείη. καὶ ἀνεῖλεν 

αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοῖς οἷς ἔδει θύειν. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, 

λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωκράτει. ὃ δ᾽ ἀκούσας ἠτιᾶτο αὐτὸν 

ὅτι οὐ τοῦτο πρῶτον ἠρώτα πότερον λῷον εἴη αὐτῷ πορεύεσθαι 
Ἂ , ᾽ , ΤΑΙ͂Ν ͵΄ ΡΣ 53 κ΄ 3.» , “ 
ἢ μένειν, ἀλλ’ αὐτὸς κρίνας ἰτέον εἶναι τοῦτ᾽ ἐπυνθάνετο ὅπως 
ΕΝ ΄ 2 Ν ’ “ Ε ΠΣ ΟἹ ΕΣ 

ἂν κάλλιστα πορευθείη. ἐπεὶ μέντοι οὕτως ἤρου, ταῦτ᾽, ἔφη, 
“ Ἁ “-“ δ 

χρὴ ποιεῖν ὅσα ὁ θεὸς ἐκέλευσεν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν οὕτω θυσά- 

μενος οἷς ἀνεῖλεν ὁ θεὸς ἐξέπλει, καὶ καταλαμβάνει ἐν Σάρδεσι 

Πρόξενον καὶ Κῦρον μέλλοντας ἤδη ὁρμᾶν τὴν ἄνω ὁδόν, καὶ 

συνεστάθη Κύρῳ. προθυμουμένου δὲ τοῦ ἸΠροξένου καὶ ὁ Κῦρος 

29 ὅτι. .. συμπολεμῆσαι: {Π6 Δἃ]- 

Ἰυβίοη 15 ὕο ὑπ Ἰαὐον ραγῦὺ οἵ {Π6 
ῬΘΙΟΡΟΠΠμΘβίϑη γὯ  ΏΘη ΟΥΤι5 

ἔαγ ΙΒ 6 α {πὸ Τιδοθαϑουηοηΐδ 5 

νὰ ἔμππαβ; 560 π [ηΐίτοᾶ,, 

820, οογαίθθ᾽ ΔΡΡρυθ θη βίο Β 

ὙΘΓΘ ΡΡΘΙΘΗΟΥ νγ611 στουπαθα. 
ΧΗ. νγ85 ΒΕ Βα αΘ μΠν Ὀδη 5 6, 

8 η δὴ δρίσγδιη αποίθα Ὀν Ὁ ]- 

ΟΡΌΠΕΒ5 Τμδογῦϊιβ ἰη Πῖβ ατθοὶς 

1ιἴ8 οἵ Χρϑη. οοῃΐϑῖηβ {Π6 σψοτᾶβ, 

πολῖται φεύγειν κατέγνων τοῦ φίλου 

χάριν Κύρου. 

81 ἐλθόντα: ἴον {Π6 δοο. αὔξοι. {Π6 

αδύ., 67. 1. 2, 4, ἀπ [86 ποίο. 

8929 τῷ θεῷ: ΑΡΟ]]ο, οὗ σου Γβθ; 566 
Ῥοὶον. 

88 τίνι... σωθείη, ἔγΘ66]ν, ἐο τ0]οῊι 

ΟΥ̓ {π6 σοαβ μ6 βῃοιϊα βαονίῇοο 

ἤν ΟΥ̓ΔΘΥ' ἴο. 

κάλλιστα καὶ ἄριστα: ο7. ΤΙ, 1, 83, 

84 ἀνεῖλεν. .. θύειν, ηχακο αὙι5161" 

(παηυΐη) {π6 σοας ἐο τὐιοηιν ἢ6 
τῦα8 ἰο βαογίβοο. θεοῖς 15 αὖ. ὈΥῪ 

ἸΏ ΘΓΒΘ αὐ γδούίϊοπ;: 566 96 ποίθ 

οη ἄλλου, 1, 4, 100. ΤΉΘ56 ροαβ 

γγ6 76 αι Ὀ.16855 Ζθαβ, ΗΘΓΙΊ6Β, 

8η Ήργδο]θ5. [ἢ 8ῊΥ 6856 Ζθι5 

νγ5 Οη6 οὗ [ῃθτη; 560 ΥΙ,1, 8 22. 

ἘῸΓ {86 το]ϊρίοιιβ 5146 οὗ Χϑῃ.Β 

πδύμτθ, 566 πΠ9 Τηύτοα., 8 11. 
87 τοῦτο: ἸοΟΚΙΠρ ἕογναγα ἰο {ῃ6 

ααθβύϊοη; 50 ϑρϑίη ]. 38; οὔ. 1, 8, 

94, δηα {Π6 ποῖθ. 
λῷον -- ἄμεινον; ὙΘΙῪ ΤᾺΓΘ ἴῃ ῬΓΌΒΘ. 
88 ἱτέον εἶναι : οὔ. 1, 8, 53. 
ὅπως . . - πορευθείη : αἰτοοῦ, πῶς ἂν 

. πορευθείην; ο΄. 1, 1, 2. 

89 ἐπεὶ. .. ἤρου: 8ἃ 5ῃ1{0 ἴο αἰτοοῦ 

ΒΡΘΘΟΗ, 85 580 οἴξϑθῃ. 

40 θυσάμενος: ψνδῦ 15 {Π6 ἴοτοθ οὗ 
θύεσθαι, ἃ5. οΘοπύταβίθα τ ἢ θύειν 

42 ὁρμᾶν, ἐο 86ἐ οιυνέ οτν, χ᾽ [ἢ σΟρΉ. 

866., 8ἃ5 ἔλθοι, αὍονΘ. ΠΘ δοῖ. οὗ 

{Π15 νὉ. 15 οὔὔϑθηῃ ᾿πίτγϑη8., 1 {ῃ6 

τηΐϊα. 

τὴν ἄνω ὁδόν : ἴογ ἄνω, ο7. 1,2, 1. 

48 συνεστάθη, τ0α8 ρ᾽7 686γ 66 10. 

90 

95 
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154 Απαθεκὶς 

συμπρουθυμεῖτο μεῖναι αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι ἐπειδὰν τάχιστα ἡ 
,ὔ ͵ » Ἁ » 7 ᾽ , 

στρατεία λήξη, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτον. 
5 

εἶναι εἰς ΠΙσίδας. 

ἐλέγετο δὲ ὁ στόλος 
᾽ “Ω Ἁ Ὁ“ » “ 

ἐστρατεύετο μὲν δὴ οὕτως ἐξαπατηθείς - 

οὐχ ὑπὸ Προξένου: οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα ὁρμὴν οὐδὲ 
Μ “- 

ἄλλος οὐδεὶς τῶν ᾿Ελλήνων πλὴν Κλεάρχου: ἐπεὶ μέντοι εἰς 
Κιλικίαν ἦλθον, σαφὲς πᾶσιν ἤδη ἐδόκει εἶναι ὅτι ὁ στόλος εἴη 

΄ Ἁ [τ ΄ 

ἐπὶ βασιλέα. φοβούμενοι δὲ τὴν ὁδὸν καὶ ἄκοντες ὅμως οἱ 

πολλοὶ δι’ αἰσχύνην καὶ ἀλλήλων καὶ Κύρου συνηκολούθησαν" 
: Ω ιν κὰ τῆν ὟΣ 
ὧν εἷς καὶ Ξενοφῶν ἢν. 

᾿Επεὶ δὲ ἀπορία ἣν, ἐλυπεῖτο μὲν σὺν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ 

ἔδοξεν 
» κ “- ᾿ ν “ ᾽ Ἀ ͵ 5 «Ὁ 

αὐτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτὸς πεσεῖν εἰς τὴν πατρῴαν οἰκίαν, 

καὶ ἐκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ᾽ εὐθὺς ἀνηγέρθη, 

καὶ τὸ ὄναρ τῇ μὲν ἔκρινεν ἀγαθόν, ὅτι ἐν πόνοις ὧν καὶ κινδύ- 
“ “- ἴω “ Ἀ 

νοις φῶς μέγα ἐκ Διὸς ἐδεῖν ἔδοξε: τῇ δὲ καὶ ἐφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ 

Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῳ δὲ ἐδόκει 

ἐδύνατο καθεύδειν: μικρὸν δ᾽ ὕπνου λαχὼν εἶδεν ὄναρ. 

45 λήξῃ... ἀποπέμψει : [Π6 αἸτθοΐ 
ἴογτη 15 τϑίδι πα ἴῃ θούῃ νὈ5. 

40 Πισίδας: οἤ. 1, 2, 62, 

ἐστρατεύετο... . ἐξαπατηθείς : τούδϊη 

{Π6 οταθυ. 

61 ἀλλήλων... Κύρου: ΟὈ]. 5618. 
ΑΘΓ αἰσχύνην. 

οἱ πολλοί: ΟΠ] ΧΘΗΪ88 8π6 ῬδβΙΟη 

αοβουθα (1, 4, 8 7). ΤῈ ἴοπϑ οἵ 

{186 ψῈΟ]6 ρΡαββᾶρθ βισρϑβίβ ὑμαῦ 

Χρη. 15 ἀϑἔθησϊηρ 15 ΟΠ ΘΟΌΓΒΘ 

ἴῃ {Π6 τηδίζοτ; οὐ. [{Π6 ποῦΐθβ οῃ 

80 οὗ [Π15 Ομαρίθυ. 
δ4 ὕπνου: ρατύϊ{ϊνθ σθη. νι μι- 

κρόν. πῃ βοῇ οᾶβθθ8 πὸ ψοζγὰ 

ἀδθπούπρ {ΠηΠ6 ρᾶγῦ βίδπαβ, οἵ 

ΘΟΟΌΓΞΒΘ, ἴῃ {6 866., Θνθη 1 {Π6 

νΌ. τηϊρηῦ ῬΓΟΡΘΙΙΥ ἴθ ἃ ρΌη. 

εἶδεν ὄναρ: ΟΥΟΤΝ, 3, 8 8, ἔοΥ ἃ ΒΤ 1]ΔΓ 

ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. Ὀγθϑιηβ ἢδνθ ἴῃ ἃ]} 

ἃΡῸ5. θθθη τϑρᾶιαθα 85 ἔγδιρῃῦ 

ἢ τπϑδηϊηρ; ο΄. Π|ἰαὰ 1, 68, 

καὶ γάρ τ᾽ ὄναρ ἐκ Διός ἐστιν. 

ἔδοξεν αὐτῷ: ΘΧΡΙΔΠδΙΟΤΥ ἈΒΥΠαΘ- 

ἴοη. 

δ0 πᾶσα: 

ΒΙΠ]ΟῊ. 
περίφοβος, ἵη, σγεαΐ ἔεαν. ἘῸτγ [Π6 

ἴογοθ οὗ (ῃ6 Ῥσϑρ., ο΄. περιγενέσθαι, 

περιεῖναι, ἃπα {Π6 ΡΏΓΑΒΘ περὶ ποὰ- 

λοῦ (παντὸς) ποιεῖσθαι. 

δ7 τῇ μὲν . - - τῇ δέ, ραγέϊι ... 

ροαγέϊψ. ΤῈ σοπβίσποίοη ΒΒ 5 

ΒΟ Πν. ὅτε ἰ5 οϑιβ8] ἴῃ Ὀοΐῃ 

ΟἸΔ 565. 

δ8 φῶς: ποῖ ἃ ΙΠ676 ναγίϑηΐ ἔοι 

σκηπτός, ὈὰᾺΐ σἤοβθη Ὀθοϑαβθο ἴὖ 

ΘΟΙΠΙΏΟΗΪΥ αἀρποῖθβ ἃ ἰἱρῃῦ οὗ 

Βαίθίυ; 50 σοῃηβίδης ἴῃ ἨοΙΏΘΥ, 

ἀπὸ Διὸς... βασιλέως, 770 ΖΘ α8 

κίησ: 1. 6. ὶηρ Ζθι5 βυρροβίθα 

Κιηρ Ατὐίδχθυχθϑ. 

δ9 κύκλῳ : ΒίΤΟΠΡῚν ΘΙ ΡΠ δίϊο. 

θ0 μὴ οὐ: ἴον {π6 ἀοι!]6 πθρ., ο΄. 
1, τ, 36, ἃπα {Π8 ποίΐθ. 

τῆς χώρας... τῆς βασιλέως: 

ποΐθ {6 ϑιῃρῃϑδίϊο ρο- 

{ῃθϑ 

- τὸ 
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λάμπεσθαι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν τῆς 

βασιλέως, ἀλλ᾽ εἴργοιτο πάντοθεν ὑπό τινων ἀποριῶν. ὁποῖόν 

τι μὲν δὴ ἐστὶ τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν ἔξεστι σκοπεῖν ἐκ τῶν 
ΓΑ Ἁ Ἁ Υ “ Ἂν , Ε] ἊΝ ΕῚ Ν 

συμβάντων μετὰ τὸ ὄναρ. γίγνεται γὰρ τάδε. εὐθὺς ἐπειδὴ 

ἀνηγέρθη πρῶτον μὲν ἔννοια αὐτῷ ἐμπίπτει: τί κατάκειμαι; ἡ 

δὲ νὺξ προβαίνει: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ εἰκὸς τοὺς πολεμίους ἥξειν ρ μ ἢ ἡμέρᾳ μίους ἥξειν. 
» Νὴ ’ 3 Ἀ ω , .] ὃν ἈΝ » Ν “ Χ 

εἰ δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεῖ, τί ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν 
ἊΝ » }] ΝΣ ᾿ ἈΝ Ἁ ὃ , , 

τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δεινότατα παθόντας 
-ς ’ὔ » [ω «“Ψ " ᾽ ΄ » Ἂν 

ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; ὅπως δ᾽ ἀμυνούμεθα οὐδεὶς παρασκευ- 
, ᾽ ᾿Σ » “ » Νὰ “, “ ᾿] Ν « 72 

ἄζεται οὐδὲ ἐπιμελεῖται, ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἐξὸν ἡσυχίαν 

ἄγειν. ἐγὼ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ 
κἊ ͵ ΄ ἜΝ, δ, 7 2 ΩΣ ΚΕΡῚ κ » ΄, ᾽ 

ταῦτα πράξειν; ποίαν δ᾽ ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμείνω; οὐ 
Ν » ΨΚ ΄ "» Ξ.Ν , ὃ Ἂ ᾽ Χ 

γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν 

τοῖς πολεμίοις. 

Τούτη] οταθυ οὗ 6 ψογαὰβ5 (οὐ, 

1,1, 43, ἃπα {π6 ποῖβϑ) βιαϊῦβ νν6}} 

{Π6 ρσυυιὺ οἵ {Π6 βιὰ δύϊοη. 

61] ὁποῖόν. .. ἐστι, ποι τὐπαΐ τὲ 

δοίο]θΊ8. 

62 ἐκ τῶν συμβάντων: ἃ Βᾶρ6 [16- 

Πθοίίοη. 

604 πρῶτον μέν: ᾧῃθ10 15. ΠῸ ἔπειτα 

δέ, αὖ ἐκ τούτου ἴο]]ονν5 ἴῃ 1. 14. 

τί κατάκειμαι: ἃ νἱνΙα αἀτγδηηδίϊο 
ἴουοι, ααἰΐο 'ῃ Ηομηθι ΒΒ τη8Π- 

ΠΘΡ. 

65 εἰκός : 856. ἐστι, ΜΜΏΪΙΟΙ 15 οἴθῃ 

οτηἹθα. 

66 εἰ δὲ γενησόμεθα : ποΐθ Π9 ψ 8ἃ1η- 

1ηρ ἴομθ οἵ Π6 οοπαϊτίοπ; οἡ. 

1, δ, 96, 8η6 {πΠ6 ποίϑθ. 

ἐπὶ βασιλεῖ: ο΄. ἐπὶ τῷ ἀδελφῷ, 1, 1, 

10. 

τί ἐμποδὼν... .. ἀποθανεῖν, τὐμαΐ 8 

ἔο ργουοηέ οὐ θεποίαϊηρ . .. 

δε} οΥγἵηρ . . . απαὰ ἐποη, δοίης 

δἰαϊη, μὴ οὐ 5 υϑρθᾶ, ποῦ μή 

8]ΊΟη6, βίποθ ᾧῃθ απθβύϊομ, τί 

ἐμποδών, Ἰγη }}}165 ἃ Πθρ.; 8566 Οἡ 

μὴ οὐ συσπουδάζειν, 11, 8, 45. 

ΟἿ ἐπιδόντας : 560 ῬΥΙΪδη βᾶγ85 οἵ 

ΒΙη56 1} (ΠΠἰαὰ Χ ΧΙ, 61) κακὰ 

πόλλ᾽ ἐπιδόντα, μαυΐηρ ἰἴυοα ἴο 

866 ηιαηῳ 1ἰ|5. 

608 ὅπως... . ἀμυνούμεθα : ΟΠ]. ΟΙα 50 

αἴΐθι παρασκευάζεσθαι. 

69 ἐξόν: οἢ΄. 11, 5, 86, ἃπα {Π6 ποίθ. 

70 ἐγὼ. .. πράξειν, [10., ποτῦ [, Κον 

πῃ ραγέ, οα)ρεοΐ ἐπ σοπον αὶ ΓΥοΉν 

τὐπαΐ οἷέμψ ἰο αἀο ἐϊπιῖ53 ἐγώ 18 

ΒΌΓΟΠΡῚΥ ΘΠ ΡΏδ5ΙΖθα ὈΥ Ὀοϊηρ' 

ΡΙδοθα Ὀθέογθ {πΠ6 ᾿πἰθυτορϑύϊγθ 

ψγορα: ΔἸ ΠΟῸΡ ἢ ΠΘΙΓΠ ΘΙ ΘΘΠΘΓΙΔ] 

ΠΟΙ οδρίδιίη μΘ τηυδῦ δού, Νοῖθ 

ὑῃμαῦ ποίας σοῃηπούθϑβ αὐ 1ὔγ; 1ὖ 5 

γηοῦθ {ῃδη τίνος. ΝΥ͂αὺ Ββἰδίο, 

πη 6 666, 1ὃ ποῦ ΑὐΠΘπβἢ 

71 ἀναμείνω: ἴον {Π6 510]ν. 4165- 

[ἴοπ, οἡ. 1, 1, 317, ἃπα 0η9 ποῖθ. 

ἡλικίαν : Χρη. γγχὰ5 ΡΓΟΌΘΌΙΥ ἃοιΐῦ 

ΠΡ γϑϑᾶῖβ οἷα δὖ {815 {ἰπη6; 

Ε60 {86 Τηϊτοῦ., 81. Νοῖθ {Π6 
τηοαθϑῦ ἴοπθ οὗ {πῃ ψΒοΪ]ο; γοῦ 

ὕπ6 ατθοκβ οὐυϑα {πΠ61ν βα!νϑίϊοῃ 

ἴο 15 Θηθυρθῦϊο δοίη. 

00 
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᾽ , » , Ἁ -“ Ά, 2 -“ 

Εκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς ΤΙροξένου πρῶτον 
,΄ “ 3 " 

λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξεν. ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες λοχα- 

γοί, οὔτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι οὐδ᾽ ὑμεῖς, οὔτε κατα- 
-» "ὕ - “Ὁ » “ 3 ;ὔ « Ἃ Ἁ ᾿, "»“» 

κεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν. οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον 
Ὁ ᾽ 2 Ν ς “ Ν [ὦ 5 ,ὔ Ν 5 , ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἐξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν 

-» ἈΝ « “-“ Ἷ . [οἷ 93 » ἈΝ » Ν » 

καλῶς τὰ ἑαυτῶν παρασκευάσασθαι, ἡμῶν δ᾽ οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπι- 
ἴω Ὡῃ .ς 2 ᾿ ’ Ἀ Ἁ » Δ , 

μελεῖται ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα 
Χ » δὰ “ , »» ,ὕ ἃ Ν -“" 

καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τί οἰόμεθα πείσεσθαι; ὃς καὶ τοῦ 
“ Ν , Ἀ 

ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμὼν τὴν κεφαλὴν 
“ “ ᾿ Ἁ 

καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν: ἡμᾶς δέ, οἷς κηδεμὼν μὲν οὐδεὶς 
, 3 ΄ ἈἉ ᾽ 9 :} Ν 4 “Ὁ » Ἁ ’ 

πάρεστιν, ἐστρωτεύσαμεν δὲ ἐπ᾽ αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως 
ἴω ᾽ ἔὰ 

ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες εἰ δυναίμεθα, τί ἂν οἰόμεθα πα- 
κ 5.9 ᾽ Ἂ 4 Ν ον ὍΝ ε εἰς ΤΣ ν Ὑ ᾽ ͵ 

θεῖν; ἄρ᾽ οὐκ ἂν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι ὡς ἡμᾶς τὰ ἔσχατα αἰκισάμενος 
“ 3 ’ , ’ “ “- ,ὔ 5" “ 

πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ 

ἢ Ῥρυβίδη οαβίοιηβ; οὐ. 1, 

10. 1. 

88 ἡμᾶς δέ, δγεΐ ἐει5. 707 τι8, 8ηι 1π66- 

Ροηθθηῦ 8ἃσο., ἃ5. ὕμθ βθηΐθποθ 

Βίδη 5, τα Ποὺ ὑπᾶπ {Π6 58]. οὗ 

παθεῖν, νγ ΠΟ τνου]α ῬγΟΡΘυῚν ὈΘ 

ποῖ. [)ουὈ01685 Χρη. πα ἰὴ 

τηϊπα ἃ ὕγϑηΒ. Ρἢ γα 856 (6. 6. ποιεῖν 

αὐτόν) ἃΠα Βῃϊ 64. Πὶβ ἐπουρπΐ 

88 ὕΠ6 βθηΐθποθ νϑηῦ οῃ. 

κηδεμὼν οὐδείς : {[Π6 16 τνὰβ πὸ Ῥαδιυ- 

Βδίϊβ ἴο βῃρροτγῦ ὑΠ61} Θδτ|56. 

84 δοῦλον: ο7. 1, 7,10. 

8ὅ ἂν. .. παθεῖν: 6Υ.1, 3, 29, ἃπα 

14 Ἔϊΐκ τούτου: ἰ8Β {π0 αβυπάθίοη 
[ο10Ὁ 

τοὺς ΠΠροξένου. .. λοχαγούς: νι ἢ 

ὑπ 650 ἢ6 νγὰβ Φουα ὈΥ1655. ΔΙ το αν 

δοαπεῖϊηῦθα. 

16 οἶμαι: ραγθοηὐποίϊο; ο7.1, 9, 19. 

δύνασθε 16 ὑποτοΐοσθ ἴο Ὀ6 ΒῈΡ- 

ΡΠΘα. 

7 ἐν οἵοις, ἐγν το αΐ δἰγαϊίδ; ο΄. ἐν 

τοιούτοις... πράγμασι, 11,1, 81. 

δῆλον ὅτι: ΟΥ 1, 3,44, ἃπα {πῸ ποίϑθ. 

78 πρότερον. . . πρίν: Ο7. πρόσθεν 

πρίν, 1, 2, 12. 

79 οὐδέν: ΙΠΠΘΙ ΟΠ]. οἵ ἀντεπιμελεῖ 

ται. {86 ποίϑθ. 

80 καὶ μήν, απὰ μεοΐ. μήν 15 ΒΙΓΟΠΡῚΥ 86 ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, ηγαΐο οὐον ὁ οὐ. 

δανουβαίνο. τὰ ἔσχατα: ἴΠΠῸῚ ΟὈ]. οὗ αἰκισά- 

ὑφησόμεθα.. .. γενησόμεθα: ἃρδῖη 

ἃ ΜΑΥΠΙηρ οΘοπα! θη. 

81 ὅς, α πιαην ὐπὸ. ΤὮΘ το]. 15 

ὁδ 58]; οἤ. ὅς γε, 1, 6, 24. 

μενος. 

87 παράσχοι: ἴον {πΠ6 τποοῦ, οἢ, 
εἴη, 11, 4, 12, ἀπα {η6 ποίθ. Ταῦ 

γγ Π0]6 Ῥαββᾶρθ Βῃου α 6 οου- 

82. ὁμομητρίου : {πΠ|5 οοηδύϊςαἴθα {Π 0 

βύγοηρθβῦ {16 οἵ ᾿ἰ ΠΒΕ]ρΡ. 

καὶ... ἤδη, ουδη, ἐποιιον αἰγοασῃ 
αἀοαα ---ἰ, 6. τῷ ὰβ δηΐου Ὀδι- 

Ὀᾶυϊῦγ, δἰ Πποὰρ ἷἰπ ὨΔΙΙΠΟΙΏΥ 

Ραᾶιοα νυ {Π185. 

τοῦ στρατεῦσαι ; ΟὈ]. 6. νΥ] ἢ φό- 

βον. 

88 ὅπως. 

ΟΙδαδθ; 

εν γενησόμεθα: δὴ ΟΠ]. 

ἀοβριῖίθ {86 ἕδος {πμπδΐ 

15 

16 

18 
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Βοοῖς 11], ΟΠαρ. 1 ΤῸΝ 

ὙΛΤ » 5. Φ δρυ τς σον Ὑαιν τ ἢ , , αὐτόν; ἀλλ᾽ ὅπως τοὶ μὴ ἐπ᾽ ἐκείνῳ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. 

ἐγὼ μὲν οὖν ἔστε μὲν αἱ σπονδαὶ ἦσαν οὔποτε ἐπαυόμην ἡμᾶς 
Ἁ » , ’ ἈΝ Ν᾽ Ἁ Ἁ ᾽ -“ , 

μὲν οἰκτίρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, δια- 
,ὔ » Ὁ [2 ΝΥ , Ἃ 4 », ες Ν », θεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οἵαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα 

Ἀ » , “ Ἂ , Ὁ Χ 7 ΩΝ ’ὔ 

τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, 

ἐσθῆτα δέ: τὰ δ᾽ αὖ τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν 
ἣν, ᾿ “Ὁ ’ » Ν « -“ ,ὔ ϑ' Ἂν »- [2 

μὲν ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμῖν μετείη, εἰ μὴ πριαίμεθα, ὅτου 

δ᾽ ὠνησόμεθα ἤδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορί- 

ζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ὠνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς" 

ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμενος ἐνίοτε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην ἢ 

ποιητέον ἢδἃ5 ἴ5. ΟΠ ΟὈ].. πάντα. 

ΤἼΗΘ ὕνο ορούμϑυ το δαπὶνδιθηΐ 

ἴο ἃ γνὉ. οὗ βγινίηρ. Οὐ. 789 
ΒΙΤΏ1]8 βϑηΐθηοθ, Ὀθον, 8.90, 

8η6 {Π6 ποίϑθ. 

{86 ὅτι-οἸαιιθθ. ΗΪβ ΡΏΓ8ΒΘ Ρτθ- 

οοαθ65 {πΠ6 ἐθιη ρου] πτογα ἔου 6 π]- 

ΡΒ δβῖθ; οἡ. 1,9, 56. ΟΌΒβθενο π8ῦ 

{[Π6 Ι4685 θυ ρσύθββθα ὈῪζ οἰκτίρων 

8η μακαρίζων 816 [8 Κ6η ΠΡ ἴῃ 

89 ἔστε μέν : ὈΔ]Δ ΠποΘα ὈΥ ἐπεὶ μέντοι 

ἴη 1. 98. ΕῸΓΣ {πΠ6 ροθίϊο ψοσα, 

ἔστε, 67. 1, 9, 38, πα {Π6 ποίθ. 

90 οἰκτίρων . . - μακαρίζων : ΒῈΡΡΙ. 

ρῬυίϊοβ. τυ {ἢ ἐπαυόμην. 

91 αὐτῶν, ἴη, γεραγα ἐο ἐποηι. Α 

ῬΘΙΒΟΙΔ] ρ6η. 15 ἴσθα θην ἴοηα 

ἢ ν 5. οὗ οδβουυΐηρ, τὐοη 16 Υ- 

ἔπη, οἷο., οὔζθῃ ἴῃ σοηποϑοίϊοη 
ἢ {Π6 8οο. οὗ ἃ ἀθτηοηβίγ. ρτοη. 

(6. ,. σου ταῦτα θαυμάζω). 'ΓΠΙΒ 

8.66. ΤΏ8Υ Ὀ6 οχη θα 8πα] βοτηθ- 

{ἰγ65 σδηποῦ θα} ]Υ Ὀ6 ΒΕΡΡΙ Θά, 

80 ὑμ80 ΒΟΙη6 ῬΓΘου ἴο οΘοηβῦσΘ 

{ῃ6 σϑη. αἰγθοῦν νι {πμ6 νὉ. 

Ηδθτθ {πθ ρῖδοθ οὗ ῃθ6 8οο. 15 

ΒΆΡΡΠΘα Ὀν {86 ἴΟ]]Ο τ] ηρ᾽ ΟἸ .565, 

ΘΙ ΤΠῚ. 5, 818. 
92 χρυσὸν. .. ἐσθῆτα: {Π 6 ΟἸΗΪδ5- 

Βίοπ οὗ [ῃ9 δχοϊϑιηδίουυ 16]. 18 

πϑύμτϑ] αὖ [Π6 δπα οὗ {πΠ6 δπὰ- 

τηθυϑύϊοη (αμ6, απναὶ σοίϊα απα γταΐ- 

ηῃιθγἐ). ἘῸΤ ἐσθῆτα, 67. (ῃ 8. ποῖθ 

Οἢ στολήν, 1, 2, 158. 

98 τὰ... τῶν στρατιωτῶν, ἐΐο ἰοἕ 

ΟΓ οὐνῦν ἤλθηι, ἔα ΠΟΥ Θχρ]αἰηθα Ὀγ 

ΟΠ αβῦϊο ογᾶρυ; οἤ. ΤΙ, 6, 5. 

ὁπότε ἐνθυμοίμην : ο΄. ὁπότε βούλοιτο, 

1, 2, 40, ἃᾶπα ὑπ6 ποίθ. Οπνῖπρ ἴο 

{πΠ6 Ἰϑηρίῃ οὗ {Π6 οἴδϑιιβθ, {815 

ἰ5 τθϑτηθα Ὀν ταῦτ᾽ οὖν λογιζόμε- 

νοΞ. 

τῶν... ἀγαθῶν τούτων: ραγὑ{1ν9 

σ6η. νυ ἢ οὐδενός, γΥ ΒΙΟῊ 15. 1561 
ΘΟνΘΡΠΘα ἴῃ [Π6 58ϑῖηθ ΨΥ ὈΥ 

μικρόν, 1. 4, 1ι5 αἰοι- 

οηὔ; 566 ὕπο ποΐθ {Ππθγο. 

94 εἰ μὴ πριαίμεθα: αἰτοοΐ, ἐὰν μὴ 

πριώμεθα. 

ὅτου δ᾽ ὠνησόμεθα, τὐπογοιυΐίη, ἴο 
δι, ἃ. 16]. ἤη8] οἰδιιβθ; ο6ἢ, ὅστις 

Ι, 8, 1], ᾶἃπα [6 ποῖθ. 

ΒῸΣΓ πΠ6 ρθη. ὅτου, οα΄. σίγλων, 

Ι, 5, 32, 8πα {868 ποῖθ. 

95 ἔχοντας : ̓π6]τ, α150. ἴοι. ἤδειν; 

κατέχοντας, ΑἴΘΥ ἤδη. 

ἄλλως. .. πως... 

οἰπονιοῖβο ἐπα, δ Ῥιγοίαβο. 

πορίζεσθαι, ἤγοην ργοσιγίησ. ὙΠῸ 

1ηΠη. 15. βονθυ θα Ὀν κατέχοντας, 

ἃ ν. οὗ πἰπαθυϊηρ,. 

97 ἐνίοτε: ο7. ἔσθ᾽ ὅτε, 11, 6, 90. 

μετείη. 

ἀπάξει, 

. ἢ ὠνουμένους, 
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-“ Ν , ᾿ Ἀ , ᾿] »" » Ἁ Ζ 

νῦν τὸν πόλεμον. ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λε- 

λύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ὑποψία. ἐν 
ὔ Ἁ », “-“ “ ἣν » Χ "ὰ ε Ἅ ΄. -“ 

μέσῳ γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἄθλα ὁπότεροι ἂν ἡμῶν 
" ᾽ ΄, 35 » ,ὔ ᾽ - Υ .Ὁ ἃ ᾿ Ἔν 
ἄνδρες ἀμείνονες ὦσιν, ἀγωνοθέται δ᾽ οἱ θεοί εἰσιν, οἱ σὺν ἡμῖν, 

ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὗτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν: ἡμεῖς 
Ν Ἁ ΕΑ, » οὗ “ ᾽ “- » , Ἁ λ 

δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς 
-“ - [τ “ ΣᾺ "» ΄ “3905 5 ἫΝ ἣΝ » ΄-“- 

τῶν θεῶν ὅρκους - ὥστε ἐξεῖναί μοι δοκεῖ ἰέναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα 
Ἂ Ἁ ΄ ΄ Ἂ ’΄ » 3. Ἂ᾽ ’, 

πολὺ σὺν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. ἔτι δ᾽ ἔχομεν σώματα 
« ’ ’ ΝΥ ’ ᾿ ΄ ᾿, ’ 

ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν" 
“" »" “ 

ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὺν τοῖς θεοῖς ἀμείνονας" οἱ δὲ ἄνδρες καὶ 
κ τ . Ω ν 

τρωτοὶ καὶ θνητοὶ μᾶλλον ἡμῶν, ἢν οἱ θεοὶ ὥσπερ τὸ πρόσθεν 

98 ἔλυσαν... λελύσθαι: {Π6 ΟΠ Ϊ- 

δβῦϊο ογᾶθι. ρίνεβ ἴο {π6 βθοοῃμᾶ 

γὉ. 8Π ΘΙ ΡΠ 8515 ὑπ΄ νγ06}1 βα! β 

{η6 τηρϑϑηΐηρ. Νοῖθ, 8180, {Π6 

ἔοτοθ οἵ {Π6 ἴθῃβθ. 

99 ἐν μέσῳ: ἴῃ {Πῃ6 στθαῦ βϑιηθβ 

οὗ ἀτθθοθ {86 ῬυῖΖθβ γοτθ βϑΐ 

ἴουί ἢ ἴῃ Ρ]αῖη νίθγ. ΑἸ] βοῇ 

ἸΘίαΡΠΟΥΒ. ΟΙΘ ΘΆΒΥ ἴοῦ {Π6 

ατθοκ. 

100 ἄθλα, α8 ργήξο8, Ῥγϑᾶ. 
ὁπότεροι. . . ὦσιν, 7017 τὺ] ον 

ΟΓ τι5 ((μ6 ἔνο οοῃίθηαιηρ' Ρδ1- 

{165). 

101 ἀγωνοθέται, 7068; ο7. ἴΠ6 

ΡὮΓΑ56 ἀγῶνα ἔθηκε, 1, 2, 62. 

102 αὐτούς: ἴοι [Π6 8066., α7΄. θεούς, 

11, 4, 35, ἃπα {89 ποῖίϑθ. 

108 τοὺς . . . ὅρκους: ο΄. 1|͵, ὅ, 21, 

ἃ πα {89 ποΐθ. 
104 ἐξεῖναι : 86. ἡμῖν, τέ 18 ρογην θα 

1ι8. 
105 πολύ : ΒύΓΟΠΡῚΥ ΘΙ ΡΒ Ζρα Ὀν 

105 βορδγδίϊοη ἔγοιη μείζονι; ἐἿ. 

ΠΡΌΤΟΣ 
ἢ τούτοις : ΔρΡΤΊΘΘΙηρΡ ἴῃ 856 ψ] ἢ 

ὑπ οὐαϊυζθα ἡμῖν. 

ἔτι δ᾽ ἔχομεν: μέν 15. οὐηϊ 6] ἔοτ 

ΘΌΡΠΟΙ 5. Β8Κθ0, ΔΙ ΠΟῸΡῊ ἔχομεν 

δέ [ΟἸ]Ονν5. 

106 τούτων, ἐπαη, ἐπμοῖγ8. ἘῸΣ {6 

ΕΒΒΟΤΌ σοΟΙΡδΙΊΒΟΙ,᾽ οἷ. ἠλέκτρου, 

ΤΙ, 8, 58, )ηα [Π6 ποῖθ. 

ψύχη . . . θάλπη: {Π6 Ρ]. οὗ 8Ὁ- 

βύσαοῦ ΠΟ ΠΒ 15 οἴζθη οοπογθῖθ 

(ϑιοοοβϑῖυο αἰξαοῖα ΟἹ οοἷὰ απὰ 

ποαΐ). 

107 σὺν τοῖς θεοῖς, τοϊέϊ, πεαυθη 8 

μοῖρ. ΤῊΘ ατϑοὶς βΒῃ πηρα οχ- 

ῬτΘβϑίοηβ ΠΟ βοὰσπαρᾶ Ι{κὸ 

1416 θοδβίϊηρ. 

ἀμείνονας, δγαῦογ, ποῦ δεέξογ,. 

οἱ δὲ ἄνδρες: ὁ. 6. ἐπα ΘηΘΉ; ΟΓ. 

ο. 4. 840, δηα ἀνθρώπους, ΤΥ͂, 2, 

ΕΙΣ 
108 τρωτοὶ .. . θνητοί: , 6. [Π6]Γ 
ἉΓΊΟΥ 15 ῬΟΟΙΘΙ 8Π4 [8 . 8ΓΘ 

ΡΠ βίο ΠΥ ἱπῆθυϊου. ΓΉΘΥΘ 810 

ΤΏΔ ΠΥ ἤϊπρβ αὖ Ῥουβίδη θη ]- 

ὭΔΟΥ ἰῃ Ὕατθοὶς ψυύυϊΐθυβ: [6 

ΤΠΘΙΊΟΤΎ οὗ Μαγαίμοη 8ηα 83.8]- 

ΔΙ Ϊ5 ᾿ἰνθα Ἰοῆρ, 8ἃπα Χρη.Β 

ἈΘΆΓΘΙΒ Πα Πα θχρϑυΐϊθποθ οἵ 

61" οὐχ ἴο Θομῆστῃ 1. Οὗ. 4150, 

{π6 ψοτγαβ οἵ Οὐυτὰβ ἴπ 1, 7, 14. 

ἢν . .«. δίδωσιν: ῃ6 ἃροάοβὶβ 'πη- 

ῬΠΪΘ5 ὑπ ἔα. (106 δμμαϊ Πηεὶ ἐποηι 

80. 170). 

109 ἀλλ᾽ ἴσως γάρ: {ῃθγ0 15. μῸ ε]- 
Ἰρβῖβ: ἀλλ᾽ ἰηὐσοάποοθβ [89 ἃρρθαὶ 

22 
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Ἃ » 

ἀλλ᾽ ἴσως γὰρ καὶ ἄλλοι ταὐτὰ ἐνθυ- 
κ ᾿ κ - ΝΣ , " 8.2.3 δ ΟΝ Ξ 

μοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μὴ ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ᾽’ ἡμᾶς ἐλθεῖν 
“ 3:91 Χ , " » 4) 18 αἰ Ν 

παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, ἀλλ᾽ ἡμεῖς ἄρξωμεν τοῦ 
2 “ Χ ᾿ Υ 8. ὧδ ΝΝ » , ΄ “- 
ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετήν: φανητε τῶν λοχα- 

γῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κἀγὼ δέ, 
53. Ν ς -“ 5 ’, 2 ἴω ΟῚ Ν' “- «“ ς - ΄ 

εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἐξορμᾶν ἐπὶ ταῦτα, ἕπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, 
᾽ ὙΦ’ - Γ τς ἈΦ, - » Χ 7 Ν 6 7 

εἰ δ᾽ ὑμεῖς τάττετ᾽ ἐμὲ ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, 
᾽ Ἁ Ἄν ΣΝ , [4 ἴω Σ ΄ Ε] σι βῚ - Ν , 

ἀλλὰ καὶ ἀκμάζειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ τὰ κακά. 

Ὃ μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν», οἱ δὲ ἀρχηγοὶ ἀκούσαντες ἡγεῖσθαι ἐκέ. μὲν ταῦτ᾽ ἔλεξεν, ρχηγοὶ αντες ἡγεῖσθαι ἐκέ 

λευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης τις ἣν βοιωτιάζων τῇ φωνῇ" 

οὗτος δ᾽ εἶπεν ὅτι φλυαροίη ὅστις λέγει ἄλλως πως σωτηρίας ἂν 

(μὴ ἀναμένωμεν), γάρ ἴΠπ8 Βα οτα!- 

πϑίθ οἰϑαβθ. 

110 πρὸς τῶν θεῶν: Τηογ0 ἔουτηδὶ, 

8 Πα ΠΘΠΟΘ ΤΠΟ76 ΠΡ  Θσβῖνθ [Π 8} 

{Π6 ΘΟΙΏΙΠΟΠΘΥ πρὸς θεῶν (11,1, 82). 

ΒῸΓ {86 βι7ν., 566 ἃ. 1344; Η. 

866, 1; Β. 585. 
111 παρακαλοῦντας : Γαΐύ., ποῦ ῬΓΘΒ. 

Τῃ ῬΡα 16 νΌΒ., ἢ {Π6 ἢπ8] γον] 

οὗ [86 {Ππθηη6 ἰ5 ποῦ Ἰοπρύπθοποα 

ἴῃ {π0 ἔυῦ. ἃπα 80}. (οοη ταβὺ ἐκά- 

λεσα νυ ἐποίησα), [Π6 σ οὗ [Π9 

. ἕαΐ, 15. Τορ]ν αἀτορρθά, ἃπα 

σοηὐτϑοίοη ΘΠΒΙ16Β δ 

δρδϊηβῦ ποιήσω). ΓΘ 5816 ὈΓ1η- 

ΟἾΡΙΘ ΒοΙαβ 1 {Πῃ9 γον] ε ἰβ 86- 

ἀρα ἰο {86 {πῃϑιηθ (μαχοῦμαι, θαΐ 

γενήσομαι). 

ἀλλ᾽... ἄρξωμεν, πα, ἰδὲ τι8 ὃ6 

δὲ ἰο. ΔΓ τοῦ ἐξορμῆσαι, «7. 

τοῦ διαβαίνειν, 1, 4, 960. 

112 φάνητε: ποΐθ πΠ6 ΔΓ ρύηθεβ 

οὗ {815 οϑούιννθ οἰ τη δχ. 

118 τῶν στρατηγῶν: [Π6 ΡΘΗ. ἕο] ]Ον 5 

186 οοτηραγαύῦϊνθ 84]. Χρη.Β δὲ- 

αἴθποθ τνγὰβ σομηροΟΒΘᾶ οὗ λοχαγοί. 
115 εἰ δ᾽ ὑμεῖς: [Π6 ΘΧΡΥΘΒβΙοη οὗ 

[6 Ῥτοη. 158 ἃ τηϑ1}ς οἵ τηοαορίυ: 

Π6 1Β τϑϑαν ἴο 1ϑδᾶ, θαὺ οἠἱγ 1 ἴὖ 

15. ὑμὶν ψΊ ΒΗ. 

(καλῷ 

οὐδὲν. .. τὴν ἡλικίαν: {Π6 ἴΠΠ6᾽ 
856 {Π6 οὔΐζοι 00]. οὗ προφασίζο- 

μαι. ΤῊΪΒ Ρϑββᾶρθ 15 ῬΡυοοῦ ροβὶ- 

ὑϊνθ {πα΄ Χρη. νγὰβ ἃ γοιηρ' Τη8Π 

δῦ 815 {1π|6---ΓΟΌΘΌΙΥ ποῖ τη πῃ 

ΟΥ̓́Σ {μἰτίγ; 5660 {Π6 [πίτοά,, 81. 

ΓΘ Ατθοκβ ρ]δοθᾶ ἃ 1η8η Β 

ῬΓΪΤη6 (ἀκμή) αὖ ἃθοιύ ἔοτγίγ. 

1160 ἐρύκειν: 8. Ῥοούϊς ψοτᾶ. Χϑη. 

ἢ885 ἀπήρυξα, Ν, 8, 825. Τὴ ᾿πῆηῃ. 

15. ΡΟγΘΙΠΘα Ὀγ ἀκμάζειν, ἃ5 ἃ γΌ. 

οὗ 801 ν. 

117 ἀρχηγοί: δ ̓ ηούηου Ῥοθί!οιβιη; 

Τη8 ΠΥ Τ686 λοχαγοί. 

118 πλήν: 67.1,2,140, πα {[Π96 ποίθ. 
'ΤῊΘ ΠΘν ῬΡΘΙΒΟΠῈΡΘ 15 ᾿ηὐτοσ πορᾶ 

ἴῃ 85 ἱπαθρεπαθῃηῦ οἴδιιθ. 

βοιωτιάζων τῇ φωνῇ, 8ρεαϊίηρ ἐδ6 

Βοροίζέξαπ, αἰαϊοοί. Ἠθ ψᾶβ, ον- 

ονθῦ, ποῦ 8ἃ Βοθοίδη, 88 {ῃθ 

ΒΘΑῸ6] 5ΠονΒ. 

119 φλυαροίη . .. λέγει: ἃ τὰρϊᾶ 

581 οἵ τηοοῦ ἴῃ ἱπαϊτν. α156.: [86 

ΘΟΏγΘΥΒΘ ΒΕ 1 (πα]6. ἴο ορί.) 15 

ἔδυ 1655 ΘΟΙΏΙΊΟΠ. 

ἄλλως πως . . . ἤ: ΟΓ.ἀΡονο, 1]. 90 ἢ. 

{86 ᾿πῆπ. ἰβ παβα8)] 

δῇΐοι λέγω (8660 {Π89 ποίθ οἡ 1, 2, 

417), Ῥπύ, 18 {Π 0 ΠΟΥΙΏ8] ὅτε... ἂν 

τύχοι 8 ὈΘΘη 564 Ὦθιθ, γ9 

ἂν τυχεῖν: 

110 

115 
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125 

1890 

100 «ἀπαϊαβῖς 

"- ΠῚ 75) ἊΝ ́ ΄ ᾽ ὃ ́ (2 » Ἂχ. ,ὔ Ἄν 

τυχειν ἢ ασιλεα “πτεισᾶς, εὖ Οουναιτο, καὶ ἀμα Ὥρχετο εγειν τας 

40) 
[4 » ’ 3 Ν «ς “ ’ ᾽ Ἁ » ’ 

θαυμασιώτατε ἄνθρωπε. συγξε οὐδὲ ορῶν γυγνώσκεις οὐδὲ ακουὼν 

ἀπορίας. ὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπολαβὼν ἔλεξεν ὧδε. 

μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ἦσθα τούτοις ὅτε βασιλεύς, ἐπεὶ 

Κῦρος ἀπέθανε, μέγα φρονήσας ἐπὶ τούτῳ πέμπων ἐκέλευε 

παραδιδόναι τὰ ὅπλα. ἐπεὶ δὲ ἡμεῖς οὐ παραδόντες, ἀλλ᾽ ἐξο- 

πλισάμενοι ἐλθόντες παρεσκηνήσωαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε 

πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς αἰτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, 

ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν; ἐπεὶ δ᾽ αὖ οἱ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοΐί, 

ὥσπερ δὴ σὺ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοῖς ἄνευ ὅπλων ἦλθον 

πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς, οὐ νῦν ἐκεῖνοι παιόμενοι, κεντού- 

μενοι, ὑβριζόμενοι οὐδὲ ἀποθανεῖν οἱ τλήμονες δύνανται, καὶ 

μαλ᾽ οἶμαι ἐρῶντες τούτου; ἃ σὺ πάντα εἰδὼς τοὺς μὲν ἀμύνασθαι 

κελεύοντας φλυαρεῖν φής, πείθειν δὲ πάλιν κελεύεις ἰόντας ; ἐμοί, 
3 " » Ν ᾽ [οἱ , ΄ ) » Ἀ 

ω ἄνδρες. δοκεῖ τον ἄνθρωπον τοῦτον μὴΤΕε προσίεσθαι εἰς ταυτὸ 

5Πο 1 Πᾶν Πα δὴ 111-βο πα] ηρ᾽ 

βϑθηΐθποθ, Οὔβθυνθ [Π6 ΟἹ ἸΒΒΙΟ ἢ 

οὗ {Π6 5110]. οὗ {Ππ6 ᾿ηῆη. δηα {Π6 
ἕδοῦ {Πδΐὖ πείσας 15 ποιμ., ποῦ 860. 

ΤῊ βθηΐθηοθ 15 ποῦ ρθηθυαὶ, αὖ 

ῬΘΙΒΟΠΔ]. 

121 μεταξύ: 50. λέγοντα, πη) ἔπ 

ην, οαδὲ ΟΥἹ ̓ ν)5 ἑαϊ. ἘῸτ ὑπολαβών, 

67. 11. 1 ΤΠ 

122 οὐδὲ. .. οὐδέ, ποΐ ουθῃ,. .. 

πο. Ἰ)οιηοβύμποποο (ΧΧΨΥΨ, 89) 

οἰΐθϑ [η6 Ῥγόνθιθ, ὁρῶντας μὴ ὁρᾶν 

καὶ ἀκούοντας μὴ ἀκούειν. (Υἤ., 150, 

1658. ν1:9 δηα Μαζί. χ111:13. Νοίθ 

{Π6 νᾶυϊθα ΡΏτγαβθ ἴῃ οὐ ἰοχί. 

1928 ἐν ταὐτῷ. .. τούτοις, ργ6856γη 

(1Ὁ., ὅν ἐπ6 βαῆιθ ρίαθο) εὐἱέ, 

{056 θη. (ΟἿ. εἰς ταὐτὸ ἡμῖν, 

Ὀο]ον, 8 30. 

ὅτε βασιλεύς : {Π6 Δ᾽] πιΒΊοη 15 ἴο 11, 

1, 8957 δ΄. 
126 τί οὐκ ἐποίησε: 67. ἄρ᾽ οὐκ ἂν 

ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, ἃθονθ, 1. 806.:.ἁ. ἘῸΓ 

{Π6 ϑνυνθηΐβ ἤθτο δ] παρα ἴο, 5660 

11,5. 591 Ἐ- 

1927 αἰτῶν. .. παρέχων: {Π6 ΟΥ͂ΘΓ 
15 ΟΠ] αβίϊο. 

128 ἔστε: 67.1. 9, 38, ἀηα {86 ποίο. 

129 εἰς λόγους αὐτοῖς: οΥ΄. 1], 1, 

85. 20 ἢ, πα {86 ποίβ οῃ 1, 2, 152, 
180 οὐ... οὐδὲ... δύνανται, α7Ὁ 

ἱπομ ποΐ... πὐνα δῖ ουθη, ἕο ατο 9 
ΤΠΘ ἢνθὺ πϑρ. 15. ἰηθυστορδίϊνθ, 

{Π6 ΒΘοοπμα ᾿ηὔθηβῖνθ (πογα.. .. 

η6 ηιιϊα!θΉ)). 

παιόμενοι... . ὑβριζόμενοι : [Π6 5 γὴ- 

ἀθίοῃ γΧ0611 τη κα Ππ Βρθδ του 

ἱπαϊσηδίϊοη. ΟΡδβοῦνθ ὑμαῦ Χρηῃ. 

οου]ἃ ποῦ ᾶνθ πον ἴπ6856 

ἰβοῖβ αὖ {Π6 {ἴτη6 {πὶ5 ΒΡΘΘΟῊ 15 

ἩΒΒΙΠΠΘΩ͂ ἴο Πᾶνθ ὈΘΘη τηδαδ. 
566 789 Τηΐτοά,, 8. 40. 

182 ἐρῶντες τούτου: 1. 6. τοῦ ἀποθα- 

νεῖν, ἃ Βίγσοηρ Ῥῆταβο; οὔ. {Πῃ6 

ποῖΐθ οἡ ἔρως, ΤΙ, Ὁ, 817. ΤῊΘ ρθη. 

ἰ8 πἰϑθ 85 συ ὶῦ ἐπιθυμῶ (ὁ. σ. ΤΥ, 

151. 
188 ἐμοί, . .. δοκεῖ, 7 ηιοῦο. 

184 μήτε. .. τε; οἡ 11, 2, 88, δηὰ 

{Π6 ποίθ. 

29 

30 
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92 

3. 

94 

Ῥοοῖ; 111, Παρ. 1 161 

[2 “ ᾽ »-»" Ε) ,ὔ Ἂν ΄ ’΄ ᾽ ,ὔ .ς 

ἡμῖν αὐτοῖς ἀφελομένους τε τὴν λοχαγίαν σκεύη ἀναθέντας ὡς 

τοιούτῳ χρῆσθαι. οὗτος γὰρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ 
“-“ ͵ Ἃ “ “ 

πᾶσαν τὴν ᾿ Ελλάδα, ὅτι “Ἕλλην ὧν τοιοῦτός ἐστιν. ἐντεῦθεν 
ΜΝ ΄ » ὑπολαβὼν ᾿Αγασίας Στυμφάλιος εἶπεν: ᾿Αλλὰ τούτῳ γε οὔτε 

“- ὔ Α “-“ 

τῆς Βοιωτίας προσήκει οὐδὲν οὔτε τῆς ᾿λλαάδος παντάπασιν, 
:} ΝΜ 5 Χ ὌΠ ΟΝ Τὸ Ὁ δὸ :] , δ Φ ἐπεὶ ἐγὼ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὦτα τετρυ- 

πημένον. καὶ εἶχεν οὕτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν. 
« Ἁ Μ δὰ Ἁ “ ΨψιΡ “ ἈΝ ᾿ 

Οἱἑ δὲ ἄλλοι παρὰ τὰς τάξεις ἰόντες ὅπου μὲν στρατηγὸς 
- Ν 

σῶος εἴη τὸν στρατηγὸν παρεκάλουν, ὁπόθεν δὲ οἴχοιτο τὸν 

ὑποστράτηγον, ὅπου δ᾽ αὖ λοχαγὸς σῶος εἴη τὸν λοχαγόν. 

ἐπεὶ δὲ πάντες συνῆλθον, εἰς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέ- 

ζοντο: καὶ ἐγένοντο οἱ συνελθόντες στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 
» Ν αὖ ε , Ὁ Χ ΄΄οὦ εν Ν ΄ὔ Δ ΄ 

ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν. ὅτε δὲ ταῦτα ἣν σχεδὸν μέσαι ἦσαν νύκτες. 

ἐνταῦθα “Ιερώνυμος λεῖος πρεσβύτατος ὧν τῶν ἹΠροξένου 

λοχαγῶν ἤρχετο λέγειν ὧδε. Ἡμῖν, ὦ ἄνδρες στρατηγοὶ καὶ 

λοχαγοί, ὁρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς 

παρακαλέσαι, ὅπως βουλευσαίμεθα εἴ τι δυναίμεθα ἀγαθόν. ᾽ μ γι 

λέξον δ᾽, ἔφη, καὶ σύ, ὦ Ξενοφῶν, ἅπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. 

185 ἀφελομένους. . . χρῆσθαι, ίο 

αοργῖυθς πΐην ΟΥἹἩ πῖὶβ8 σοηιηιαπα 

απὰα ραομίηρ οἷν δασσαρσα ον 

» μίηιν ἰο τι|56 Πΐην ἕη, ἐπαΐ οσαραοτέῃ 

(ὡς σκευοφόρῳ)Π. ΤῊΘ οὨϊαβύϊο οὐ- 

ΟΟΥ ΘΙΏΡΉ85ΙΖΘΒ 6 οοηὐγαβῦ 

Ὀθύνθθη λοχαγίαν ἃ πα σκεύη. 

186 τὴν πατρίδα : ἀδΒαΙΪηρ᾽ Ὠΐτη ἔο 
6 ἃ Βοθοίϊδῃ. 

καταισχύνει: [Π6 ῬΓΘΡ. ἰ5 ἰηΐθη- 
51ν6. 

187 ἐντεῦθεν : ο΄. ἐκ τούτου, 1. 14. 
188 τούτῳ. .. προσήκει: οα΄. τῶν 

μὲν... μετείη, 1. 98. 

140 ὥσπερ «Λυδόν: σΘῃς6. Πϑηη65 

οὗ Ὀδυθδγθη ΓΘ 65 ΟῚΘ. οἴζθῃ 

τι5θᾶ Ὀγ ὕπ6 ατσθοκβ 85 5ΒΥΠΟην- 

Τὴ 0 Ὲ5 νυ δίαυο, Ὀὰπὺ {π|5 νοσα 

ἢδι5 ἮΘΓΘ 8 ΘΞΡΘΟΙ8] ἔογσοθ, ΤῈΘ 
οἴθυηη8ο νυ οὗ {πὸ Τγαϊδηβ τ ἃ5 

ῬτΓΟνΘΓΌΪΔ]; οὗ. [86 ποῖθ ου Λυδίᾳ 

ἀγορᾷ, 1, Ὁ, 81. Τὸ νγγϑδγ θαυτ ΠΡΒ 

ΤΠ ΚΟα ἃ Τη8Π 85 8Π Αβίδίϊο 

(  ἀνθη8] 1, 104). 

τὰ ὦτα: ἴοΥ {Π6 ο856, ο΄. [8θ ποίθ 
ΟΝ ἡ ΠῚ ΤΕ ΡῈ 

148 εἴη... οἴχοιτο: ἔογ {Π6 τηοοᾶ, 

566 {Π6 ποΐθ οὔ ὅστις ἀφικνεῖτο, 
ΠῚ 8 

145 εἰς... ὅπλων, ἦγ [701 οΥΓ. ἘῸΓ 
{Π9 8ο6. (τοϑῦ ἔο]ονῖηρ πηοῦϊο"), 

566 {86 ποίθ οἡ 1, 2, 78. 

146 ἐγένοντο: ο7. 1, 2, 58. 

147 ἀμφὶ τοὺς ἑκατόν: οΥ, 1, 2, 590, 
8 πα {Π6 ποίθ. 

ὅτε. . - ἦσαν: 60.1, 10, 60. 
μέσαι . . - νύκτες : 67. 1, ἴ, 4, δ 

{Π6 ποίϑθ. 

148 πρεσβύτατος : 5666 [Π9 ποΐθ᾽ οἡ 
Κλεάνωρ, 11, 1, 51. 

1560 καὶ αὐτοῖς... καί, οτἰγ8οῖυο5 

ἐο οοηια ἐοσοίδον" απὰ.. . ΤῊΘ 

1895 

140 
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1600 

102 Απαθαβιβ 

΄ μ- -“᾿ -“ 

Ἔκ τούτου λέγει τάδε Ξενοφῶν. ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν δὴ 
, Σ , [ ᾿ Ν ’ Δ εἶ 

πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι βασιλεὺς καὶ Τισσαφέρνης οὗς μὲν 

ἐδυνήθησαν συνειλήφασιν ἡμῶν, τοῖς δ᾽ ἄλλοις δῆλον ὅτε ἐπι- 
΄ὔ ς “Ἃ ΄ » ’,ὔ ΄ “ ’ὔ φ 

βουλεύουσιν, ὡς ἢν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε οἶμαι 
ἰ ,ὔ 6 [4 5 Ἂ »-» , ’ ᾽ ο 

πάντα ποιητέα ὡς μήποτε ἐπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα, ἀλλὰ 
-“ ᾽ -" 5 ἰὴ ἢ μ [4 ᾿] ΄ “ ΄ “ “- 

μᾶλλον ἐκεῖνοι ἐφ᾽ ἡμῖν. εὖ τοίνυν ἐπίστασθε ὅτι ὑμεῖς τοσοῦ- 

οἱ γὰρ 
« “ ᾿ ΕΝ Ἁ ς΄ “ 

ὑμᾶς βλέπουσι, κἂν μὲν ὑμᾶς 

τοι ὄντες ὅσοι νῦν συνεληλύθατε μέγιστον ἔχετε καιρόν. 

στρατιῶται οὗτοι πάντες πρὸς 
ΓΑ τὶ » ΄ [ς Ν  Ν Ἃ Χ ς " ᾽ ΄ ὁρῶσιν ἀθύμους, πάντες κακοὶ ἔσονται, ἂν δὲ ὑμεῖς αὐτοί τε 

, Ν “Ὁ ΦΟΑ, λ , Ά Ἁ 

παρασκευαζόμενοι φανεροὶ ἣτε ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ τοὺς 

35 

36 

ΝΜ “- ΦΙΡΜ “ Ψ δῖναι Ἅ. , . 

ἄλλους παρακαλῆτε, εὖ ἴστε ὅτι ἕψονται ὑμῖν καὶ πειράσονται 
“ Μ ’ὔ οΥ ἥ , » ς “ ’ 

μιμεῖσθαι. ἴσως δέ τοι καὶ δίκαιόν ἐστιν ὑμᾶς διαφέρειν τι 

τούτων. ὑμεῖς γάρ ἐστε στρατηγοί, ὑμεῖς ταξίαρχοι καὶ λοχα- 

γοί: καὶ ὅτε εἰρήνη ἣν ὑμεῖς καὶ χρήμασι καὶ τιμαῖς τούτων 
5 ο Ν “ ,, 2 Ν , , 5 » “ -“ ἐπλεονεκτεῖτε: καὶ νῦν τοίνυν ἐπεὶ πόλεμός ἐστιν ἀξιοῦν δεῖ 

ὑμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι καὶ προβουλεύειν 

πη θηΒΙγ 6 τὺ Ὀ6 οὗ 8Π} ῬΘΙΒΟΠ; 

ΠΘΥΘ 1ὖ ΡΎΘΘ5 ἢ ἡμῖν. 

152 ἅπερ καί: 566 ἴΠ6 ποίθ οἡ [, 8, 

91 

168 ᾿Αλλα: οἵ 1,1, 62: 
1565 ἡμῶν: ρατγύϊἰν6 ρθη. νυ] ἢ οὕς. 

δῆλον ὅτι: ο΄. 1, 3,44, ἀπα {Π6 ποίθ. 

1560 ἡμῖν δέ γε: {πΠ6 οοπὐτγαβ᾽ 15, οὗ 

ΘΟΙΓΒΘ, ΜΠ βασιλεὺς καὶ Τισσ., 

ΔΟΡῚ ἤογ}}ν δέ ὈΔΙΔΠΟΘΒ 

ταῦτα μέν. 

167 πάντα ποιητέα: πον αἰ οτοηΐ 
ἔγοιη πάντα ποιητέον, 1. 88 

ὡς . .. γενώμεθα: ἴῃ νἱονν οὗ [{Π6 
ῬΆΓΆ1161] βθπίθποθ ἰῃ 8.18 (ἡ ΒΙΟἢ 
οδπηηοῦ Ὀ6 ἢΠ8]), {Π15 15. θθβῦ σϑ- 

σαταρα ἃ5 8Πη ΟὈ]. οἴδιιβθ οὗ ἃῃ 

᾿ΓΥΘσ 8 ἴγρο; οὐ. [9 ποῖθ οἡ 

ὡς εἴησαν, 1, 1, 20 ἢ. 

168 ὑμεῖς: {ῃ]5 ῬΓΟΠ. 15 ΘΧρτθϑβθα 

ἔθη {ϊτηθ85 ἴῃ {Ππ|5 8η4 {Π6 ἕο! ]ονν- 

ἱπρ'᾽ ΒΘΟΙΟΠΒ. 

τοσοῦτοι . .. ὅσοι: οὗ. 11,1, 80. 

1569 καιρόν, Ορρογιγτέῃ. 

161 αὐτοί τε: ο΄. αὐτοῖς, ἀΌονο, 1.150, 

8η6 {Π6 ποίθ. Α 
162 παρασκευαζόμενοι : 67. 88 ποῖθ 

ΟΠ ἀνιώμενος, 1, 2, τό. 

1608 εὖ ἴστε ὅτι: ᾿πβοτίοα ἴογ διη- 
ῬΠδβῖβ: ποῦ ἃ "16 ΓΘ δᾶν., ε5 δῆλον 

ὅτι. 

1604 διαφέρειν τι, ἐο δαοοὶ ἦπ α 

Ἠιοαβιγο. τι 15. ἴῃ ᾿ἱππῸῚ ΟὈ].; 

ΑΥ̓͂. οὐδὲν διέφερεν, 11, 8, ὃ8 ἢ. 

105 τούτων: [Πγῖοθ ἰπ {5 βϑοίοη 

ΑΘΓ ἃ ὑνογαὰ πη] νυ ηρ' ΘΟΙΏΡΔΓΙΙ- 

ΒΟΗ. 
ὑμεῖς γὰρ. .. ὑμεῖς, .«. ὑμεῖς : ἴῸΓ 

{86 δι ρῃδίϊο τϑρουϊξοη, οἵ. ἀτ- 

πΟΙα 5 ἰμσδῃ Οπαρεὶ, 

ὟΥΘ ΘΟΥΘ ΘΑΓΥ, 8Ππα τγ8 

Ἐρατῖα], απᾶ τὸ ἴῃ ΟἿΤ ΤΆ ΓΟῊ 

Ἑδίὶῃ ἴο ἄσὸρ ἄονηῃ ἃπα ἴο αἰἶθ. 

166 χρήμασι: 1. 6. ΠΙΡΉΘΤ ΡΆΥ. 

1607 ἀξιοῦν δεῖ, τ 15 γί ἰο α6- 

γμιαπα ἐπαΐ. 
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Βοοῖς 111, Οἤαρ. 1 103 

τούτων καὶ προπονεῖν, ἦν που δέῃ. καὶ νῦν πρῶτον μὲν οἴομαι 

ἂν ὑμᾶς μέγα ὠφελῆσαι τὸ στράτευμα, εἰ ἐπιμεχληθείητε ὅπως 

ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων ὡς τάχιστα στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ ἀντι- 

κατασταθῶσιν. ἄνευ γὰρ ἀρχόντων οὐδὲν ἂν οὔτε καλὸν οὔτε 
᾽ Ν , ε Ν , ᾽ κε ᾽ - Ὶ ν Ν κ 
ἀγαθὸν γένοιτο ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν οὐδαμοῦ, ἐν δὲ δὴ τοῖς 

ε Ἂ Ν . Ψ ΄ - Φ, ἡ μὲν γὰρ εὐταξία σῴζειν δοκεῖ, ἡ πολεμικοῖς παντάπασιν. 

δὲ ἀταξία πολλοὺς ἤδη ἀπολώλεκεν. ἐπειδὰν δὲ καταστή- 
᾿ " “ -“ ΕΥ Ν ᾿ ΕΣ ΄, 

σησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεῖ, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας 

συλλέγητε καὶ παραθαρρύνητε, οἶμαι ἂν ὑμᾶς πάνυ ἐν καιρῷ 
- “ “ ΄ 

ποιῆσαι. νῦν γὰρ ἴσως καὶ ὑμεῖς αἰσθάνεσθε ὡς ἀθύμως μὲν 

ἦλθον ἐπὶ τὰ ὅπλα, ἀθύμως δὲ πρὸς τὰς φυλακάς: ὥστε οὕτω 
05. ἐς» ᾽ 53 “ ν ΄ ᾿ κ " χ , 

Ὗ ἐχόντων ουκ οἶδα ο.τι αν τις χρήσαιτο αὐὑτοις εἰτεέ νυκτος δέοι 

" Ν ς ἴὰ 

εἰτε καὶ ἡμέρας. ΕῚ Ἢ 3. ΡΝ ΄, ἈΝ ΄ « ἈΝ 
ἢν δέ τις αὐτῶν τρέψῃ τὰς γνώμας, ὡς μὴ 

108 αὐτούς : 85 αὐτοῖς, 1. 150. 

προβουλεύειν . .. προπονεῖν: ἴοΓΟΘ 

οὗ {Π6 ρσγϑρ. ὃ ῬΙδη ἃ πα Ἰᾶθου 707, 
ΟΥ ἦν, α Πίσμον ἄοοῦοο ἱπαη3 

ῬΙΟΡΌΔΌΪΥ {Π6 ἔοντηθιγ. 
1609 πρῶτον μέν: Ὀδ]απορα ὈΥ ἐπει- 

δὰν δέ, αὖ ὑπΠ6 Ὀαρὶπηϊηρ οὗ 8.39. 

οἴομαι ἄν: ἴογ {Π6 οτάθτ, οἴ. 1,3,29. 

8 ηα {89 ποΐθ. ΤΠ ἴυ0Ρ6 οὗ οοη- 

αἸΠΟἢ ΟΠοβθη βαϊΐ Χϑη. 5 86- 
ΨΙΒΟΙῪ ἴομθ. Ἠθ Πὲβ πὸ δυςδου- 
1ἰγ. 

110 ὅπως . . . ἀντικατασταθῶσιν: 

ἀιρσδ]η {ἢ Β107ν. 1 8η Ο}}]. ΟἸᾶ 56, 

Ῥαῦ {Π15 {1π|6 ψιῦ ἢ [ΠΠ0 ΠΟΙΙΉΔ] 
ὅπως, ποΐ ὡς. 

112 οὐδὲν ἄν: ἄν ἰ5 οὔζο ΘΧρΡτΙΘαβθα 

ΙΓ {Π6 πορ. ({π6 θιρῃϑίϊο 

ψγοΓ), ον θη ὑπουρῊ ἔδυ σθιηονθα 
ἔγοτη 105 νὉ. 

118 ὡς. .. εἰπεῖν, ἦγ α τὐογα. ἘῸΓΣ 

πὸ αἀαΐ;, οα΄. α. 1112, 2; ἘΠ 1110; 
Β. 882; ἴογ {πΠ6 ᾿πῆη., α. 1534; 

Η. 966: Β. 642,1. ΤῊΘ ΡῬΏΓΔΒΘ 

τη οὐ ῆθ5 {πῃ βύγοηρ νοι αὶ οὐδαμοῦ. 

ἐν δὲ δή: {Π9 5πρροϊῆς αἴϊοσ Π6 ρϑη- 
ογδ]; οἵ. 1, 8, 65. 

174 εὐταξία. .. ἀταξία: ποίο {Π6 

ΤΠ θύου 8] ἴοπθ: παρ μονα ψὶ ἢ 

ῬΘΙΟΠΟΙΏ8518. 

115 ἀπολώλεκεν : {πΠ6 ΘἸΙηΡ γα (Ρπο- 

Τη10) Ρϑυῖ., δῃ ἃρρΡθαὶ ἴο ὄβχροϑυῖ- 

ΘΠ06; 5660 α. 1295; Ἡ. 8240; 61Ἰ]- 

ἄθυβίθονθ, ϑψηίαα';, 251. 

ἐπειδὰν. .. καταστήσησθε, τῦΐθη 

μοι 5δναῖ! Ππαῦοὸ αρροϊηΐεα (566 ἐῃ 6 

ποΐθ οἡ 1Π, 4, 15). Αὔίοῦ {8 ]5 

Β.7ν. [Π6 οοπαϊῦ. ΟἸδῖιθθ 85 Π8- 

ὕαγ 8 }]ν [Π6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠαϊ ηρ ἔγ}6, 

γϑῦ {Π6 ἃροάοβίὶβ 15 ἃρίη ἴῃ [Π 96 
1468] ἔοστηῃ. 

177 πάνυ ἐν καιρῷ, αὐ α στον ΟΡ- 

»Ῥογζιιη6 ἐΐηλϊο. 

119 ἀθύμως δέ: νι {Π6 ΟΥ̓ ββῖοη 
οἵ ὡς, οΓ. χρυσὸν... ἐσθῆτα, ο.1. 

92, 

οὕτω γ᾽ ἐχόντων (50. αὐτῶν), εὐ]ιῖϊο 

ἐποῃ αὐ ἐϊιιι5 πιϊηαοα. 

180 ὅ,τι. .. αὐτοῖς, τ αὐ 1.86 αἸ1} 

0η6 σοοϊα παῖΐα οΓ πο. ΟἿ. 

1 9. 95. 

νυκτὸς. .. ἡμέρας: οἤ 11,6, 27. 

181 αὐτῶν: ψὶῦ γνώμας, πού ψὶςῃ 

Τιξς, 
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164 Αἀπαραβῖβ 

- , ΕῚ “ ͵7 ,ὔ » Ν Ἀ ΄ ’ 

τοῦτο μόνον ἐννοῶνται τί πείσονται ἀλλὰ καὶ τί ποιήσουσι, 
Ἁ " ’ ΨΜ ᾽ ,ὔ , ἈΝ .“ Μ ΄“ , πολὺ εὐθυμότεροι ἔσονται. ἐπίστασθε γὰρ δὴ ὅτι οὔτε πλῆθός 

᾿᾽ » » Ἁ « » “-“ ’ὔ ᾿Ὶ ψ' -" ) ᾿] 

ἐστιν οὔτε ἰσχὺς ἢ ἐν τῷ πολέμῳ τᾶς νίκας ποιοῦσα, αλλ 

ὁπότεροι ἂν σὺν τοῖς θεοῖς ταῖς ψυχαῖς ἐρρωμενέστεροι ἴωσιν 
᾿] ᾿ Ἁ , “Α ε 2 ᾿ μ Ἁ φ ’ὔ Ε] ἐπὶ τοὺς πολεμίους, τούτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ ἀντίοι οὐ 
ὃ ’, 5 ΄ ὃ᾽ »᾿ ΕῚ », ὃ »-“" “ 

ἔχονται. ἐντεθύμημαι ἔγωγε, ὦ ἄνδρες, καὶ τοῦτο ὅτι 

ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν ἐκ παντὸς τρόπου ἐν τοῖς πολεμέ- 
-“ “-“ Ν᾿ 5 “- Ἁ ΄ 

κοῖς, οὗτοι μὲν κακῶς τε καὶ αἰσχρῶς ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀποθνή- 

σκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον ἐγνώκασι πᾶσι κοινὸν εἶναι 
᾿ Ε »" » ,, νὴ Ν “ “ » , 

καὶ ἀναγκαῖον ἀνθρώποις, περὶ δὲ τοῦ καλῶς ἀποθνήσκειν 
2 ΄ ’ ς -“ “ ; 5 Ν »“» » 

ἀγωνίζονται, τούτους ὁρῶ μᾶλλόν πως εἰς τὸ γῆρας ἀφικνου- 
Ἁ [ν Ἃ “ 

μένους καὶ ἕως ἂν ζῶσιν εὐδαιμονέστερον διάγοντας. ἃ καὶ 

ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμαθόντας, ἐν τοιούτῳ γὰρ καιρῷ ἐσμεν, 
» ’ Μ, 3. Ἁ 53 Ν Ἁ », ΄ 

αὐτούς τε ἄνδρας ἀγαθοὺς εἶναι καὶ τοὺς ἄλλους παρακαλεῖν. 

ὃ μὲν ταῦτα εἰπὼν ἐπαύσατο. 

Μετὰ δὲ τοῦτον εἶπε Χειρίσοφος: ᾿Αλλὰ πρόσθεν μέν, ὦ 
»᾿ Ν; “ ’ 2 , [ὦ 3 . ΄“ 

ἘΞΞενοφὼν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον ὅσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον 
3 ἴον Χ ἃς.,5 [ον 5.13 Φ , ᾿ , Ν 

εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἷς λέγεις τε καὶ πράττεις καὶ 
΄ Ἃ [ ,ὔ 3 4 ᾿, Ν “Ὁ. ν 

βουλοίμην ἂν ὃτι πλείστους εἶναι τοιούτους: κοινὸν γὰρ ἂν εἴη 
Α “ 

τὸ ἀγαθόν. καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, ὦ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελ- 
, ΕΣ ἘῚ τι - η » Ἀν δ -“ 

θόντες ἤδη αἱρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας. καὶ ἑλόμενοι ἥκετε 

ἐκ παντὸς τρόπου, αὐ αἰἷἱΐ παξατα, 

δῃ ΠΟΟΙ͂Σ ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΟΪΟ. 

184 ἡ... ποιοῦσα, ἐπαΐ τὐπῖοῖ, 

δγίηρϑ αϑοιΐέ. ΟἿ. α. ἃ. 96. Ηθτθ 

{86 Ῥαγίϊο. 15 αὐἰγδοίθα ἔγοτη [ῃ6 

αὐβίγαοῦ ποαῦ. ἴο {Π6 σϑῆαθι οὗ 

ἰσχύς. 

185 ὁπότεροι ἂν... ἴωσιν: 67.1. 100. 

Νοίθ {π6 ροβιτοὴ οὗ {Π6 τοὶ. 

ΟΙδῖιβο, Γθϑ τη θα Ὀν τούτους, ὈΘΊονν. 

σὺν τοῖς θεοῖς: 6οΓ΄. 1. 107, ἀπα {Π6 

ποῖθ. 

186 ὡς ἐπὶ τὸ πολύ, 7017 ἐπ6 ἠνοεί 

ραν; οΓ. ὈθΙον, 1]. 189. 

187 τοῦτο ὅτι: ἴῃ {πὶβ 156 τοῦτο 

ΤΟ Ό]Ατ]ν Ἰοο τα ἔουνατα; οΓ 1, 1, 

936, πᾶ {Π6 ποίθ. 

188 μαστεύουσι: ἃ μΡορίϊς ψοΤΓΩ͂, 

τπι564 ΞΘν ΙΔ] {ἰπ65 Ὀ. Χρηῃ. 

189 κακῶς... αἰσχρῶς: {Π6 ψοταβ 
5ο παίασγα!ἢν [οσούΘΥ, ἃ5 ὦ καλός 

Δ ηα ἀγαθός. 

192 τούτους ὁρῶ. .. ἀφικνουμένους : 

ἃ ΤῆοΓΘ οἴροίινο ἔοττῃ οὗ βίαΐθ- 

τηρηὗ {ἢδη οὗτοι δὲ... ἀφικνοῦνται. 

1956 αὐτούς: οἿ. αὐτοῖς, 1. 150. 

198 τοσοῦτον . . . ὅσον, ἴο ἐϊιῖ8 6α- 

ἰογυι οπῖῃ, ἐπαΐ. 

ἤκουον -. - - εἶναι: τὶς {ῃ6 ᾿ηῆη. 
ἀκούω ἀδποῦίθβ ποτ ἢθᾶγβᾶν. 

201 μὴ μέλλωμεν: ο΄. μὴ ἀναμένωμεν, 

1. 1110, 

202 αἱρεῖσθε. . . ἥκετε: ἰἴτηγ.. ποῦ 

πα ϊο. ΤῺ βῃϊ ἴο {μ6 βοσομα 
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Ἰοοῖ ΤΠ Θμαρ. ΤΙ 10 

᾽ Ν Ψ -“ “ὃ ᾽ν Ἁ ς ΄, " ν» ΕῚ 
εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδοι' καὶ τοὺς αἱρεθέντας ἄγετε: ἔπειτ 
» » “ Ἁ Υ ,’ 7 Ἂ, “ 

ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. παρέστω δ᾽ ἡμῖν, 
΄ ς » 

ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. 

μὴ μέλλοιτο ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. 
καὶ ἅμα ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀνέστη, ὡς 

ἐκ τούτου ἡρέθησαν 

ἄρχοντες ἀντὶ μὲν Κλεάρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ 

Σωκράτους ἘΞανθικλῆς ᾿Ὰ χαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Α γίου Κλεάνωρ ὁ Ὄρχο- 

μένιος, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ΤΠροξένου 

Ξενοφῶν ᾿Αθηναῖος. 

11. ᾿Επεὶ δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ 
,ὕ - 4’. τὰν Ἂς “ἰᾶν, » “ Ἀ 

μέσον ἧκον οἱ ἄρχοντες, καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰς κατα- 
, “ Α ΄ ᾿ ν Χ Ν ΟΥ̓ Ἀπ 

στήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι 
“ “- 2 ’ὔ “ Ἀ Υ ’, ς 

στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὁ Λακε- 

δαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. Ανδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ 

παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα καὶ 

ῬΘΓΒ. 15. παίαγα); ΟΠ] ΓΙΒΟΡ ΙΒ 15 

ἃ σΘΏΘΤΙΔΆΙ ΔΙ γθδαν. 

οἱ δεόμενοι, ψοῖϊ τ]ὸ ἰαοῖ; ἐΠιθΉι. 
204 συγκαλοῦμεν: ἐαΐ.; ο΄. {86 ποῖθ 

ὉΠ: 1.111. 

205 Τολμίδης : ο΄ 11,2, 88. 
ὡς μὴ μέλλοιτο, ἐπαΐ ἐπογο ηιΐρ]έ 

δ6 πο αοίαψ. τ ΟΟΥ Π6 ν. 15 

Ῥ858. ψΙ τὰ δέοντα ἃ5 115 Β8}]. 

- ἃ Γ8ΓΘ 156. 
9207 Δαρδανεύς : Π)ταδη115, ἃ Οἰγ ἴῃ 

{πὸ Ττοϑα; οὔταδρ. ΤΊτβίοη πδα 

ΒΟΥ α ἀπο. ΟἸθδσομαβ, Κ,0,8324. 
9208 Κλεάνωρ : 866 {89 Τηΐύτοα,, 8 38. 

ΑΒ δθ νγὰβ 8Ιγθϑαυ ἃ βἜῬ ΠΟΙ] (4]- 

{πουσ ποῦ τηθηςὶοηθα 'π Θοη- 

πϑοίϊοη τι {π6 τηυβίθσιηρ οὗ 

[6 ΔΙΙΩΥ [ἢ ὈΟΟΚ 1; (566, Βον- 

Θυϑσ, {π6 ποΐϑθ οἡ Σοφαίνετος, 1, 2, 

60), ΒΘ ΞΘΘΙὴ5 ἴο ἢᾶνθ δα [{Π6 

{γοορβ οὗ Αρίδβ δα θα ἴο ΠΪ5 οὐνη. 
ΟΌβοενθ {πΠ6 τύ. Ὀθΐοσγθ ᾿ορχομέ- 

νιος ; ΟἸΘΘΠΟΥ͂ γἃ5 7061} Κποόνη. 

909 Φιλήσιος : τηρηὐ]οηθοα ἴη Υ, 8, 

51 88 Ῥοίηρ, ὶῦ ἢ Θορῃμδθποίαβ, 

πρεσβύτατος. 

210 ἘΞενοφῶν: ν8 86 ΡΥΘΡδυθα ΤῸ 

ΗΒ. δἰθούϊοη αὔξοι πὸ θνυθηΐβ οὗ 

{815 πὶρΐ. 

ΟἬΑΡΤΕΕΚ 1Π. 

1 ἥρηντο: ρΡ]ρῇ, ἀρεῖ; οΓ. α. 1. 4, 

δηα [{Π68 ποίθ. 
ὑπέφαινε, ἴον [Π6 ἕοτοθ οὗ {Π6 ρσβρ., 

α΄. ὑπομαλακιζομένους, 11, 1͵ 12. 

2 προφυλακάς : οοἸ]Θοίνο, Ραΐὺ προ- 

φύλακας (11, 8, 4) ᾿πα!ϊν] 88]. 
καταστήσαντας: ἴῸΓ 800. δἰξοΥν {ῃ6 

αϑύ., α΄. ποΐθ οῃ λαβόντι, 1, 2, 4. 

4 Χειρίσοφος : 566 {Π9 Τηὐτοά,, 8 38. 

ΕΎΟΙΏ ΠΟΥ͂ ΟΝ ΒΘ 8η6 Χρηῃ. θο]ρβθ 

811 {Π6 οἴμθιβ. Ἐβθιυθυο 1 {μπὲ 

ΟΠ ΙΒΟΡαθ ΠΟΙ] ἃ. σοΙητη ββίοῃ 
ἔτουυ ὥραγῦδ, [Πθη {Π6 Ἰθδαϊηρ 

βύαίθ ἴη ατθθοθ. 

Ὀδ]Δ 666 Ὀν ἐπὶ τούτῳ, ἴῃ 1. 13, 

ὅ "Ανδρες στρατιῶται: ο΄. 1, 8, 11. 

ΤῊΘ. οἸηἰββίοη οὗ ὦ τηδῖζοβ {ῃ6 
86 αΥΘ55 1655 ἔου ,8]. 

6 ὁπότε: 8θοῖηρ ἱπαΐ. 

ἀνδρῶν στρατηγῶν: Ὡρροβί(ἰοη. 

στερόμεθα : ἃ ΡοΓΐ. 'ῃ Β6Π56, αὐ ψΊ 

πρῶτον μέν 15 
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00 αἀπαρειϑιβ 

Ἂ, » Ἀ -“ ᾿ Ἀ δ᾽ » Ἁ Ἐ » ᾿ ᾿Ἂ »Ἵ ς 

οχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ ᾿Αριαῖον οἱ 

πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες προδεδώκασιν ἡμᾶς: ὅμως δὲ δεῖ ἐκ 

τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθοὺς τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, ἀλλὰ 

πειρᾶσθαι ὅπως ἣν μὲν δυνώμεθα καλῶς νικῶντες σῳζώμεθα" 

εἰ δὲ μή, ἀλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δὲ μηδέποτε 

γενώμεθα ζῶντες τοῖς πολεμίοις. οἴομαι γὰρ ἂν ἡμᾶς τοιαῦτα 
“ ν᾿ . ΕῚ Ἁ ς ᾿ , » Ν , , 

παθεῖν οἷα τοὺς ἐχθροὺς οἱ θεοὶ ποιήσειαν. ἐπὶ τούτῳ Κλεάνωρ 

ὁ ᾿Ορχομένιος ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. ᾿Αλλ’ ὁρᾶτε μέν, ὦ 
», Ν ,ὔ ᾽ ͵ ἃ 5 ΄ ᾿ “ ἈΝ Ἁ 

ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορκίαν καὶ ἀσέβειαν, ὁρᾶτε δὲ τὴν 

Τισσαφέρνους ἀπιστίαν, ὅστις λέγων ὡς γείτων τε εἴη τῆς 
«ες [Ὰ Ν ΑΥ , ΕΝ ΄ “ ς “- 5 Ν 

Ελλάδος καὶ περὶ πλείστου ἂν ποιήσαιτο σῶσαι ἡμᾶς, καὶ ἐπὶ 
᾿, ᾽ Ἂν ᾿ , [ “ » Ν ΝΥ ’ » Ἂν »λ , 

τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ἡμῖν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς ἐξαπατήσας 

συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ἠδέσθη, ἀλλὰ 

Κλεάρχῳ καὶ ὁμοτράπεζος γενόμενος αὐτοῖς τούτοις ἐξαπατήσας 

γΌ5. οὗ ἀδργινὶπρ [Π6 αἀαταίνθ 

ὑθ 565 ῬΓΘΥ 81]. 

πρὸς δ᾽ ἔτι, απῪα ζι ΠΥ ΟΥ̓. 

'ΓῊΘ ῬΥΙΘΡ. 15 ἃ ΤΏ6Γ6 δᾶν. 

9 τελέθειν : ροορίϊς ἕον γίγνεσθαι. ΒῸΣ 

ΒᾺ 0]. ΒΌΡΡΙΥ ἡμᾶς. 

10 ὅπως . - -. σῳζώμεθα : ΟἿ]. Ο] 8 156, 

1ηβῦθδα οὗ ἃ ποίου 1ηΠΠῃ. 

Κλεάνωρ: στ {Π6 ΒΡΘΘΟΙ, οὐ. (Ἰ6- 

ΔΠΟΙΒ ῬγΟΓΑΒ ἴῃ 11, Ὁ, 8 39. 

160 ὅστις, α πιαγι ὑπο. ὅστις 5 ἔτθ- 

ααΘ ΠΥ ἀϑθα ἴο ομαγδοΐθυϊζΖθ. 

λέγων: [Πῃ6 τοΐθγθποθ 1ῖΒ ἴο [86 

ΒΡΘΘΟΙ οὗ ΤΊβ5. πη ΤΙ, 8, 88 18 ΕΥ̓, 
εἴη... ἂν ποιήσαιτο: αἰτοοΐ, εἰμι 

ενος͵ ἂν ποιησαίμην. ΤῺΘ ΤΟΓΠΊΘΙ 

- 

11 εἰ δὲ μή: ο7.11,2,6, 8ηα [Π6 ποΐϑ. 

ΤῊΘ Ῥῇγϑεθ ρΘΌΠΘΓΆ]]ν, ἃ5. ΠΘΓΘ, 

᾿π το 665 {Π6 τπηΐανον Ὁ] ἃ] [6τ- 

πϑῦϊνθ. 
ἀλλὰ . . . γε; γοΐ αἱ ἀπῇ γΤαΐο. 

ἀποθνήσκωμεν . . . γενώμεθα: Ὀοδύ 

τοραγᾶθα 85 ΡΌνΘυ θα Ὀν ὅπως, 

11|κ6 σῳζώμεθα, αρονΘ. Τῇ δἰΐθυ- 

παίϊνθ 15 ἰο τρια [ΠΏ 61} ἃ5 Που- 

ἰαύϊνθ (οΥ. ἀναμένωμεν, ἃΌΟνΘ, ὁ. 1. 

110). 
ὑποχείριοι. «- -. ζῶντες : οί βΒίτοηρ- 

Ιν ϑιρ δὶ ζΖθα Ὀν μοὶ} ῬΟΒΙΠΟΗ. 

18 ποιήσειαν: ἃ Μ|ΒΏ; 566 (.. 1507; 
Η. 8τ0; Β. 587. ΟΡβοῖνϑ ὑμῦ ἴῃ 

{Π6 ᾿παρυθοαύϊομ {Π 9 ΒΡΘΑΙΤΘΙ 565 

ἐχθρούς, ποῦ πολεμίους ; 560 [86 

ποίθ οῃ ἱ, 8, 31. 

γνὉ. βἰαίθβ ἃ ἕδοῦ, {Π6 Ἰδίίθυ 15 

Βυροί μοίϊοδὶ. [ἐμιῖ8. 

17 ἐπὶ τούτοις, ἐγ, οοπ, ΠΥ ηναΐίογ, οὗ 
18 αὐτός: ποίθ {ΠῸ ἱπα!]σπδηῦ ΓΘΡΘ- 

]οη οὗ {Π|5 ννγογὰ ἃπα {Π6 ἃβυη- 

ἀδίοηῃ. 
19 ῃδέσθη: οἢ΄. αἰδεσθείς, ὈΘ]ονν, 1. 24. 

ΤῊ γῇ. ἰβΒ ἴδ βύγοηρι. ὕδμβϑῃ 

αἰσχύνομαι (οὔ. ΤΙ, δ, 151). 

20 ὁμοτράπεζος γενόμενος : 566 1], 

5, 8. 21. 
αὐτοῖς τούτοις, δ) ἐπ.686 Ὁογ ὨυΘαΉ 3. 

ΤῊΘ. Ρ]. δια θσδοθσ [ῃ6 νϑῦϊοιβ 

αϑὔβι:]5 τη ]οηθᾶ. 
21 ᾿Αριαῖος δὲ. .. καὶ οὗτος, απὰ 

Αὐγϊαδιιβ. .. 6 ἴοο. ἘῸΡ [δ 
ἔαοίβ 8] θα ἴο, 5660 11,1, 8 4, ἀῃηῷ 

11,2, 888 Ε΄. 
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τοὺς ἄνδρας ἀπολώλεκεν. ᾿Αριαῖος δέ, ὃν ἡμεῖς ἠθέλομεν βα- 
͵ οὗ ») ’,ὔ Ν 5 , Ν ᾿ 

σιλέα καθιστάναι, καὶ ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν πιστὰ μὴ προ- 
δ τ ᾿ δώσειν ἀλλήλους, καὶ οὗτος οὔτε τοὺς θεοὺς δείσας οὔτε Κῦρον 

τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος νῦν 
ἊΝ Ἁ ᾿ Ἅ: 5 ΄ » Ν {τ “ Ἁ Ψ, ,, 

πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους 

κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτείσαιντο" 
δ “ Ν »“" “-“ - “ ͵7ὕ͵ 5 “ » {- Χ 

ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε ἐξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ 
΄ » Ν , «ς Ἃ ’, “-“ “ 

τούτων. ἄλλα μαχομένους ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο ὅ,τι 

ἂν δοκῇ τοῖς θεοῖς πάσχειν. 

Ἔκ τούτου Ξενοφῶν ἀνίσταται ἐσταλμένος ἐπὶ πόλεμον ὡς 

ἐδύνατο κάλλιστα, νομίζων, εἴτε νίκην διδοῖεν οἱ θεοί, τὸν 

κάλλιστον κόσμον τῷ νικᾶν πρέπειν, εἴτε τελευτᾶν δέοι, ὀρθῶς 
Μ -“ Ἂ « Ν » ,ὔ ᾿] Ἅ“ -“ “- 

ἔχειν τῶν καλλίστων ἑαυτὸν ἀξιώσαντα ἐν τούτοις τῆς τελευτῆς 

τυγχάνέιν: τοῦ λόγου δὴ ἤρχετο ὧδε. Τὴν μὲν τῶν βαρβάρων 
5 7 Α ἈΝ » ψ΄. ’ὔ Ν »,Ξ ν ᾽ 74 ᾿ 

ἐπιορκίαν τε καὶ ἀπιστίαν λέγει μὲν Κι λεάνωρ, ἐπίστασθε δὲ 
“ » ἥ' ᾿ -“ 

καὶ ὑμεῖς οἶμαι. εἰ μὲν οὖν βουλόμεθα πάλιν αὐτοῖς διὰ φιλίας 

22 ἐδώκαμεν: [Π6 ΤΟ]. ἰ5α ποῖ το- 

ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂ ἴῃ ἃ αἰ ἔθτθας οδβοι 

ο΄. ο. 1. 24. ῬΙ. ἔοτγγηβ, {τ ἐδώ- 

καμεν, ἃ1Θ τάτγο; ἃ. 610; ΗἩ. 4592, 

Β. 205. 
μὴ «προδώσειν : αἴξο᾽ ἐλάβομεν πιστά; 

ΟΓ. ΤΙ, 8, 108, απα {πΠ6 ποῖϑ. 

28 Κῦρον. .. Κύρου... Κύρου: 

ποίθ {η6 ρδίποίϊο γορϑυϊίοη. 
28 ἐχθίστους : {Π6 86]., ΔΙ που Ρ ἢ 

ΒΌΡοτ] δϊνθ, ἰβ ἔθ] 85. ἃ ποπη; 

Πθηοθ {πΠ6 ρσϑηῃ. ἐκείνου. ϑϑοτηθ- 
τ δ 5ΙΤΉἾ]8Γ 15 τῆς αὑτῶν πολεμίας 

χώρας, ΤΥ, Ἰ, 8.19. 

26 ἀποτείσαιντο: 8: Πού 6" ᾿τηρτ8- 

οδϊοθ. Νοῖθ {π6 ἴογτοθ οἵ {ῃ6 
Ῥ͵ΙΘΡ. (α8 ἐ5 ἐπιοῖν αἰτι6). 

28 τοῦτο ὅ,τι: ΟΥΙΠΆΓΙΥ ἴῃ ΒΌΘΗ 
ῬὮΏΓΑΒΟΒ τοῦτο ἰ5 ποῦ ΘΧχρυθβεθα 

ὉΠῚΘ55 1 ΓΟ]]Ονγ5 ΠῸ6 τοὶ]. 
830 Ἔϊκ τούτου... ἀνίσταται: ποίθ 

{πὸ ἀβυπᾶἄθίου πα {πΠῸ σγσδρῇῃϊο 
ἕογοθ οὗ [ῃ6 Ρῥσδϑ. 

ἐσταλμένος, α77ὸὰαμοα. ΧΘΗ. ψΊΒΠ6Β 

ἴο Τη8 116 8 ΠΠΠΡΓΘΞΒΙΟΙ, 8Πη6α ΠΘ6 

πονβ {πα΄ ΠῚ ἈΡΡΘδγϑηοθ. Μ1}} 

οοππηῦ ἔογ τη ποἢ. 

82. ὀρθῶς ἔχειν, ἐΠαΐ ἐξ τοα8 γἱοῆί. 

88 ἀξιώσαντα : [ῃ6 οσοπίθχῦ ΒΡΡΙ165 

{Π6 ῬΥΤΟΠΟΙΏ]η81 511]. 

84 τοῦ λόγου δή, 18 8ρέ6εοΐν, σοη- 

ἐταβύθα νι ΠῚ5 δούϊοη 5 τη6η- 

{Ἰοπρᾶ. ΕΒ ΒΡΘΘΟἢ 15 ψοσίῃν 

οὗ ἃ οΙοβθ σῃοίογϊ δὶ βίπαν. 

Τὴν μέν: μέν αἸΒΙηἶπθο5 ὉΠ6 τορὶο 

8 Πα Ῥᾶνϑβ ἴῃ νγᾶῦ ἴου ἃπούμου; 

{Π 676 15 πο δ] δποίηρ' δέ. ΟΌΒουνθ 

ὑμῃ8ὺ {Π6 τί. 15 θρχρτθββθᾶ θαΐ 

Οποθ; ἴῃ ὕννο ΠΟΏΒ ἴουτη ΟΠ6 

1468. 

896 αὐτοῖς... ἰέναι, {0 δα ογν, ἰθγ 15 

ΟΥ̓ 7γἱοη 510 τὐὐέθ, ἐμοα. ΟἿ. 

Ὀϑῖονν, διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι, δ 6 

ΟΥν, ἐογην5 ΟΥΓἨὨ αὐϑοίμο ποβεϊτέμ. 

ΠῸΞ 5Π6Ὸ εἰδι.; 67. 1 2 169; δηα 

{89 ποίθ. 

90 

85 



40 

45 

σι φ 

55 

108 ἀπαραββ 

5. » 2 ΄ “- ἋλΣ 10 [2 » . -“ Ν Ἁ 

ἰέναι, ἀνάγκη ἡμᾶς πολλὴν ἀθυμίαν ἔχειν, ὁρῶντας καὶ τοὺς 

στρατηγούς, οἱ διὰ πίστεως αὐτοῖς ἑαυτοὺς ἐνεχείρισαν, οἷα 

πεπόνθασιν: εἰ μέντοι διανοούμεθα σὺν τοῖς ὅπλοις ὧν τε 
͵ 5 “ :} “ Ν Ν Ν ἝΝ Ν 

πεποιήκασι δίκην ἐπιθεῖναι αὐτοῖς καὶ τὸ λοιπὸν διὰ παντὸς 
΄“΄ »“" "“ “ Ἁ 

πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν καὶ καλαὶ 
ΕΣ ΤᾺ Σ᾿ ὰ δὲν ΄ὔ 

ἐλπίδες εἰσὶ σωτηρίας. 
- Ν ΄ὔ ᾽ κ , ΄ ᾽ ΄ ᾿ ΄ 

Τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ πτάρνυταί τις: ἀκούσαντες δ᾽ οἱ 
“ Ἷ οἱ Ν “Ὁ ἣν, Ἁ , ΙΝ ΄ 

στρατιῶται πάντες μιᾷ ὁρμῇ προσεκύνησαν τὸν θεόν, καὶ ὁ 
ἘΞ “ 53 Ά γιὰ » φΦ " ὃ 5 ἣν Χ . -“ Ξενοφῶν εἶπε: Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες, ἐπεὶ περὶ σωτηρίας ἡμῶν 

, Υ Ν κ Ν ΝΥ . 3 , » κ᾿ ΝΥ 

λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς τοῦ σωτῆρος ἐφάνη, εὔξασθαι τῷ θεῷ 
’ὔ θύ [2 .“ ΩΥ -“ 3 ὑΝ , » 

τούτῳ θύσειν σωτήρια ὅπου ἂν πρῶτον εἰς φιλίαν χώραν ἀφι- 

κώμεθα, συνεπεύξασθαι δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς θύσειν κατὰ 

δύναμιν. καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτ᾽, ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. καὶ 
, 

ἀνέτειναν ἅπαντες. ἐκ τούτου ηὔξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. ἐπεὶ 

δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς εἶχεν, ἤρχετο πάλιν ὧδε. 

᾿Ετύγχανον λέγων ὅτι πολλαὶ καὶ καλαὶ ἐλπίδες ἡμῖν εἶεν 

σωτηρίας. πρῶτον μὲν γὰρ ἡμεῖς μὲν ἐμπεδοῦμεν τοὺς τῶν 

θεῶν ὅρκους, οἱ δὲ πολέμιοι ἐπιωρκήκασί τε καὶ τὰς σπονδὰς 
ἣν ἊΝ {2 » “ δ᾽ 3 ’ ᾿ ἊΝ, ΄“ ἣ 

παρὰ τοὺς ὅρκους λελύκασιν. οὕτω ἐχόντων εἰκὸς τοῖς μὲν 

87 τοὺς στρατηγούς : ῬΤΟΪΘΡΒΙ5. 

89 ὧν: 7. 6. τούτων ἅ; ο7. 1, 3, 20, 

8 ηα {Π6 ποίθ. 
40 τὸ λοιπόν: ο΄. 11, 2, 25, ἀπα {Π6 

ποῖθ. 

41 πολλαὶ... καὶ καλαί: ο΄. πολλὰ 

καὶ ἀμήχανα, ΤΊ, 8, 107. 

48 πτάρνυται: ἰπ δ ηςατΠ (Ηοτη. 

Οὰ. 11. 845) ἴῃ 6 βῆ 6626 νγὰβ θοχη- 

ΤΊΟΉΪΥ Τρ τ θα 85 δΔἢ ΟἸΏΘΗ (50 

5011] 1ῃ τηϑην ΟοΟτηὐΓ165). Ηθτθ 

{Π6 οΟἸΏΘη 5 ἕδνογα Ὁ]6, βίποθ 1 

ΔΟΘΟΙΏΡΆΠΙΘΒ τη η τ] 0 Οἵ σωτηρία. 

50 Χρη. Ὠἰπηβο] τορᾶταβ 1 ἃ5 

βοηῦ Ὀν Ζϑιιβ ϑοίοθυ. 

44 προσεκύνησαν: οΓ. 1, 6, 0, 8]- 

ὉΠοῸΡ ἤθτθ Ὁ Ῥθᾶτβ ᾧπθ. τὸ- 

ΤΠ ρΊοΒ ΒΘη56, 0075} 10 066]. 
τὸν θεόν: ἡ. 6. {π0 σοα νγμο βοηΐ ὑπὸ 

ΟἸΙΏΘΏ. 

46 οἰωνός, ΟἸϊΘΊ. ἃ ΟΘΟΤΏΤΊΟΠ 1156, 566 

{Ππ6 νοοϑδῦ. 

41 θύσειν σωτήρια, ἐο ηιαΐτα ἐΠατ}- 

οβογίηρϑβ 70 βαΐοίψ. ΟἿ. 1, 2, 

Θ2, πα {Π6 ποῖΐθ. Τ8θ ξαῦ. ᾿ηῆη. 

ςΓΟ]]Ονν 5 εὔχεσθαι, ἃ5 ὖ ζο]]ονν 5 

γ 05. οὗ Ῥγοχηϊβίηρ. 

ὅπου ἂν. . . ἀφικώμεθα: {Π15 γον 

γ᾽ 85 Ῥϑυζοτγτηθα εὖ ΤταρθΖαβ, ᾿Υ, 

8, 820. 

48 συνεπεύξασθαι : ποΐθ ῃ6 ἴοΓοΘ 

οἵ Ῥοΐῃ Ρσθρβ., ἐο ηιαΐθ αὐ ἐδι6 

866 ἐΐηιο αὐτὸ ααἀατέϊοπαϊ Ὁπτοιῦ. 

49 ἀνατεινάτω: ΟὙ͵ΘΟΙς ῬΟΡΈΪΔΙ ἃ5- 

ΒΘΙῚ ὈΠ165 ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ νοϊθα ὈΥ ἃ 

5ΠΟΨ οὗ Πδηᾶ5. 
868 τοὺς . . « ὅρκους: 6). ΠῚ, Ὁ, “Ι΄, 

πα {Π6 ποίϑθ. 
δὅ οὕτω δ᾽ ἐχόντων, 5177106 ἐ7ιῖ5 18 80. 

ΟΥ̓. «.1. 141. 

10 
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ἤᾳ » ΄ Ων Ν᾿ ΄ ον ς Ν , 4 

πολεμίοις ἐναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ἡμῖν δὲ συμμάχους, οἵπερ 
Ὰ “- 

ἱκανοί εἰσι καὶ τοὺς μεγάλους ταχὺ μικροὺς ποιεῖν καὶ τοὺς 
ΝΥ ΩΝ 5 -» 3 Ἔ »} “ [2 Ἕ 

μικροὺς κἂν ἐν δεινοῖς ὦσι σῴζειν εὐπετῶς, ὅταν βούλωνται. 

ἔπειτα δὲ ἀναμνήσω γὰρ ὑμᾶς καὶ τοὺς τῶν προγόνων τῶν 
7 Ὡ κα - π- 

ἡμετέρων κινδύνους, ἵνα εἰδῆτε ὡς ἀγαθοῖς τε ὑμῖν προσήκει 
3 ΄ ͵ὕ Χ - “ δι 9 , “ Ὸ» ͵ 

εἶναι σῴζονταί τε σὺν τοῖς θεοῖς καὶ ἐκ πάνυ δεινῶν οἱ ἀγαθοί. 
᾽ - ᾿ ἮΝ “- 

ἐλθόντων μὲν γὰρ Ἱ]ερσῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς παμπληθεῖ 

στόλῳ ὡς ἀφανιούντων τὰς ᾿Αθήνας, ὑποστῆναι αὐτοὶ ᾿Αθη- 
»-» ῃν ΡΞ τὰ κα δ ΄ Νν ᾽ ᾿ »Ν ’, 

ναῖοι τολμήσαντες ἐνίκησαν αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῇ ᾿Αρτέ 
, “ ΄ 

μιδι ὁπόσους κατακάνοιεν τῶν πολεμίων τοσαύτας χιμαίρας 
“ “ 3 Ὁ ς »-“ “ 

καταθύσειν τῇ θεῷ, ἐπεὶ οὐκ εἶχον ἱκανὰς εὑρεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς 
κ᾿ ΝΗ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν πεντακοσίας θύειν, καὶ ἔτι νῦν ἀποθύουσιν. ἔπειτα 

ὅτε Ἐξέρξης ὕστερον ἀγείρας τὴν ἀναρίθμητον στρατιὰν ἦλθεν ἐπὶ 

δ τοὺς μεγάλους : ἴογ [Π6 ὑπουρῃΐ, 64 ἐνίκησαν: 1. 6. αὖ Ματγεύποῃ, 490 

560 [λ1 ἰ: 2, ἃπαᾶ, ἴῃ β,ΘΠΘΙΔΙ, Β.6. 

16 ψοτγαᾶβ οὗ ΟἸθαγομα, 1, 5,8. 7. εὐξάμενοι... ἔδοξεν αὐτοῖς, Παυΐης 
δ8 κἄν: 1. 6. καὶ ἐάν, ουθη 170. πυηοισθᾶ. .. ἐπομ γοβοϊυθα. 6 
59 ἔπειτα. .. γάρ: νι {Π6 ΏΟ]6 

67. 11,5, 44 ., )ὰπᾶ [Π9 ποΐίθ. 9 

ΤΗΔΥ͂ ΓΘ ΠΟΘΙ ὈΥ ΟΥ̓  Ο{1Πρ' γάρ, ἃπα 

ΠΟΙΉ. 8.05. 15 ποῦ ΠΟΙ ΤΏΟΠ ; ἔδοξεν 

αὐτοῖς 15. Θα τι να] Θηὖ ἴο ἃ Ρ6Υ5. γ Ὁ. 

θὅ τοσαύτας χιμαίρας: Δοοοταϊπρ ἰο 
ὑγθαύϊηρ ἀναμνήσω ἃ5 ὕΠπθ ῥτϊποί- 

Ῥ8] νὉ. ΒῪ {Π15]Ο Πρ ΡῬΡαγΘ ΤΠ 6515 

{Π6 5Βθα θποθ 15 ἱπίθσσαρίθα δηα 

{π᾿ ΒΡΘΘΙτΟΥ σΌΘ5 οἡ ἢ ἐλθόντων 
μὲν γάρ. 

Π6 Βομβο ϊαθί οὴ Αὐβίορ 8 ποθ᾽ 

Κηϊρ] δ, ΟΟΥ, {Ππ6 νον νγὰβ οτἱρὶ- 

ΠΔΠ1γ ἴο 5ϑουῆοθ μΠοιΐουβ, θαὖ Ὀ6- 

οαθθ οὐ πθ ἰᾶῦσρθ παιηθ 6 

(Ηδγοαοίμαβ ΥΙ, 117 βἰδαξΐοξς π8ὲ 

0,400 οὗ πΠ6 Ῥδιραγίαη γΟΥΘ 

5181} 8 8 Π118] βϑουῖῆοθ οὗ 600 

ΒΠ6-ρὈδύβ γγὰβ βιι Ὀϑυϊδαίθα, 

ΟἿ ἀποθύουσιν: {ῃ6 ῬΙΘΡ. ψοι]ᾶ 

Πδύμαγα ΠΥ τηθϑηὴ ὑμαΐ {πὸ ἀθθί 

Βδᾶ ποῦ γοῦ θθθὴῃ ρϑϊᾷ ἴῃ ἔ{]] (Β6 6 

Οἢ ἀπέπεμπε, 1,1,41). ΤῊΘ πατη- 

Ῥογ 60,400, Πονγθνοσ, νου] Πᾶν 

Ῥθθη τϑϑομθᾶ ἴῃ {ῃϊγέθθη γθ8 15, 

50 ὑπδῦ νγὸ τητιδῦ ἀββαχηθ ὑπ δ ἢ 

ΘΠ Π118] ΒΔΟΡΙ ΠΟΘ. τγὰ5 ἰηδυϊ αὐθά, 

Τὺ ρΡΡρθδῖβ ἴο ᾶγθ Ῥθθῃ οοῃ- 

{ϊππ|66] ἴον σοπ Ὁ ΓΙΘ5. 

68 τὴν . . - στρατιάν: ἴον {Π6 ἀτί,, 

α΄. τῇ μάχῃ, 1, 2, 560. Ἡρτοάοΐξαξ 

60 ἀγαθοῖς: ὑπΠ6 ρῥτρᾶ. 84]. δκθβ 

[ῃ6 οδ56 οὗ ὑμῖν. προσήκει Τηδ 

|5ὸ ἕαϊζθ ὑπ δος. 8πᾶᾷ ἱἰπῆηῃ. 

(θϑῖον 1. 80). 
62 ἐλθόντων μέν: Ὀε]δΠοθα Ὀγ ἔπειτα 

ὅτε, Ὀθ]ονν, 1. ΟἿ. 

παμπληθεῖ στόλῳ: ἴογ {Π6 ἀδί., ο7. 
στρατεύματι, 1, 1, θ6, πᾶ {Π6 ποΐϑ. 

608 ὡς ἀφανιούντων, ἐο δίοΐ οιέ οΓ 

Θαϊδέογιοο. ΟἿ. ὡς ἀποκτενῶν, 1, 1, 

{Ὁ 
αὐτοί, ὃψ ἐποηιδοῖυοβ; ο΄. 1, 8, 44, 

8η4 [ῃ9 ποΐθβ. ΑΒ ἃ τηδῦζξοσ οὗ 
ἰδοῦ Αὐμθηβ π8α {πΠ6 βυρροτῦ οὗ 

ἃ ὑποιυβᾶπα Ῥ]αὔδθϑῃβ. 

60 

θο 



75 

80 

ο οι 

Π 7) Αἀπαραϑῖ8 

Ν ΤᾺ , Ν , : ἸΞΩΥ ὁ ἘΠΕ ’ , ν ψὶ 
τὴν Ελλάδα, καὶ τότε ἐνίκων οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τοὺς τούτων 

προγόνους καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὧν ἔστι μὲν 

τεκμήρια ὁρᾶν τὰ τρόπαια, μέγιστον δὲ μαρτύριον ἡ ἐλευθερία 
““ , 5 Φ ς “-“ 5 ΄, ᾿ .] , ᾽ ’ Ἧς 

τῶν πόλεων ἐν αἷς ὑμεῖς ἐγένεσθε καὶ ἐτράφητε: οὐδένα γὰρ 
» , » ἊΝ Ἁ Ἁ "»“" ΡΝ 

ἄνθρωπον δεσπότην ἀλλὰ τοὺς θεοὺς προσκυνεῖτε. τοιούτων 

μέν ἐστε προγόνων. 
᾿ Χ ἈΝ, πλδ τα, 3... “ὡς τ ς “ ΄ ᾽ ΄ » ᾽ 

οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε ἐρῶ ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς" ἀλλ 
᾽ ἌΣ τ ΄ », 1 ΘΟ ἊΣ , » . "] ἣν 

οὐ πολλαὶ ἡμέραι ἀφ᾽ οὗ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοῖς ἐκείνων 

ἐκγόνοις πολλαπλασίους ὑμῶν αὐτῶν ἐνικᾶτε σὺν τοῖς θεοῖς. 

καὶ τότε μὲν δὴ περὶ τῆς Κύρου βασιλείας ἄνδρες ἦτε ἀγαθοί: 
“- - δυσὶ ς 

νῦν δ᾽ ὁπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ᾿ὁ ἀγών ἐστι πολὺ 

δήπου ὑμᾶς προσήκει καὶ ἀμείνονας καὶ προθυμοτέρους εἶναι. 
» Ἀ ἊΝ ᾿ ’ “" ’ “- Ἁ Ν ἀλλὰ μὴν καὶ θαρραλεωτέρους νῦν πρέπει εἶναι πρὸς τοὺς 

᾿; “ Ἂν Ν ΕΙΣ " » »“ Ἀ ΕῪ “-» 

πολεμίους. τότε μὲν γὰρ ἄπειροι ὄντες αὐτῶν, τὸ δὲ πλῆθος 
-“ Υ͂ Ὁ 

ἄμετρον ὁρῶντες, ὅμως ἐτολμήσατε σὺν τῷ πατρίῳ φρονήματι 

ἰέναι εἰς αὐτούς: νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ἤδη ἔχετε αὐτῶν ὅτι 

οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες δέχεσθαι ὑμᾶς, τί ἔτι ὑμῖν 

προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; 

14 
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μηδὲ μέντοι τοῦτο μεῖον δόξητε ἔχειν εἰ οἱ Κύρειοι πρόσθεν ττ 

ΤῊ 8 65 Π6 ΔΙΙΏΥ οὗ ΧΟΥΧΟΒ ἴο 

ΠΌΤΟΥ Τηογ9 δὴ ἴνψο 8ἃπα ἃ 

818 τ]ὸ π5 οὗ Πρ ὐηρ' τη6η. 

69 ἐνίκων : ἱτηροτῇ,, Β'πΠ 66 ὕΠθυθ νγἃβ 

ἃ ΞΟΥΪΘ5 οἵ νἱούουθ8 --- 8 1 8.18, 

ΡῬ]αἴαθδ, δπᾶ Μίγοδ]θ. 

10 ἔστι. -. ὁρᾶν: ο΄. 11, 8, 56. 

11 τεκμήρια : Ῥτρᾶ,, α8 »γΌΟ[ 5. 
ἣ ἐλευθερία : 1ξῇ ἔστιν ὁρᾶν 15 ΒᾺΡΡΙΪΘΩ, 

{86 οοπδβίγαούϊοη ττδῦ ὈΘ. Ῥθ1- 

50η8] (ο΄. ἀρχή, 1, 1, 31). ΟΥ- 

56ῦνθ, Πουουθυ, {Πδῦ ἐστι νου]Ἱα 

ΒΕ ΠΟΘ, πα ὑμαῦ {86 ΒΕ 1 νγου]α 

ὈΘ δὴ ΘΘΒΥ͂ ΟΠ6. 

78 ἀλλά, παρ, ον ἔΐι6 οον ἐγ}. 

δ οὐ μὲν δή: 67.1, 9, 41. 

16 οὐ πολλαὶ... . ἀφ᾽ οὗ, γιοΐ ηϊαγ}} 
ααμ8 αρσο. 

7 πολλαπλασίους ὑμῶν, αἰΐΠοιο}ι 

πιαγ ἐϊηνθ8 μοι" γυιηνθο}. ἘῸΓ 

Π6᾽ σ'όπι; ΟἹ οὖ; 1 5: ΤΠ ΠῚ 
{ῃ6 ποΐθ. Οθβοῦνο {86 8οο., 66- 

ΒΡΙΓ6 06 ΠΘΔΓΏΘΒΒ οὗ {6 ἀϑδύ., 

ἐκγόνοις. 

19 πολύ: 

105. 

80 ὑμᾶς: προσήκει ἴδ ἸΤῇογ6 ἔτγο- 

ααΘΗΟΥ ἴδϊζοβ ὑπ δῦ. (ον, 
1. 60). 

88 ἄμετρον: ὈΓΘᾶ.; 86. ὄν. 

84 εἰς αὐτούς, ἑηΐίο ἐποῖγ" ηὐτα! 5 , 

ΒΙΤΟΠΡΟΙ ὕμδη ῃθ ουγηδὶ ἐπ᾽ 

αὐτούς. 

ὁπότε. .. ὅτι, τὐῦῆοη ΚγΟην ΟΊ" 

οαῇρογίθηοο εὐτέ, ἐμθην μοι κηοιῦ 

ἐπαΐ. 

87 μηδὲ... δόξητε: (αἰ. 1346: Η. 

814: Β. ὅ84. ἘῸΓ δοκῶ, Ἰηθδηϊηρ 

ἐπυΐηϊς, 67. 1, Ἴ, 4, ἀπὰ {ῃ6 ποίθ. 

τοῦτο μεῖον... ἔχειν, ἐπμαΐ ψοῖι αΥὉ 

ἴον {Π6 ροβιτίομ, οἤ. ο. 1. 
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ἜρΟΙ Τὶ, Οἠρ. ΤΙ ΠῚ 

.ο» “ » , ᾿ 

σὺν ἡμῖν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. ἔτι γὰρ οὗτοι κακίονές 

εἰσι τῶν ὑφ᾽ ἡμῶν ἡττημένων: ἔφυγον γοῦν πρὸς ἐκείνους κατα- 

λιπόντες ἡμᾶς. τοὺς δ᾽ ἐθέλοντας φυγῆς ἄρχειν πολὺ κρεῖττον 

σὺν τοῖς πολεμίοις ταττομένους ἢ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ τάξει ὁρᾶν. 
᾽ ΄ δι κι ἢ ΟῚ ΣΝ ς« ε Χ » ΣΤ « ε - Η͂ 

εἰ δέ τις ὑμῶν ἀθυμεῖ ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ εἰσὶν ἱππεῖς, τοῖς δὲ 
͵΄ Ν ΄ ᾽ ΄ ῳ ς ΄ ς - 

πολεμίοις πολλοὶ πάρεισιν, ἐνθυμήθητε ὅτι οἱ μύριοι ἱππεῖς 
, 

οὐδὲν ἄλλο ἢ μύριοί εἰσιν ἄνθρωποι: ὑπὸ μὲν γὰρ ἵππου ἐν 
Ψ. . » Ν , Ε Χ » Νἢ ᾽ ᾿ τ 

μάχῃ οὐδεὶς πώποτε οὔτε δηχθεὶς οὔτε λακτισθεὶς ἀπέθανεν, οἱ 

δὲ ἄνδρες εἰσὶν οἱ ποιοῦντες ὅ, τι ἂν ἐν ταῖς μάχαις γίγνηται. 
ν᾿ -“ [ο ς ᾽ὔ Ἁ ς “ 5 ᾽ }) ’ὔ "} , , 

οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ ἀσφαλεστέρου ὀχήματος 
᾽ ε ᾿ Ν γι}Ὁὦ , ͵ » ΔΑ 
ἐσμεν" οἱ μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἵππων κρέμανται φοβούμενοι οὐχ ἡμᾶς 

μόνον ἀλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖν: ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ γῆς βεβηκότες 
Ἃ Ν » ; “ »Μ 4 Ν ἂν ἴω 

πολὺ μὲν ἰσχυρότερον παίσομεν, ἣν τις προσίη. πολὺ δὲ μᾶλλον 

αὐ α αἰδααυαπέίαρα ἴη, ἐ]ιῖ5. (. 

1,10, 85. 

εἰ: 566 α. 1429; Ι΄ 926: Β. 598, 1. 

πεύρεῖθε., ἢ ἢ ἢ. 5: ΤΠΘ 

ψοτγα τηυβῦὺ ἤθγο ἄθποίθ Ασϊαθὰβ 

8Δηα ΠΙ5 θη. ΟὙγβ᾽ ὈΔΙθτίϑ ἢ 

ἔτοορβ. ΤῺΘ οχὺ ἰβ ῬΡϑυῃδρ5 

ΘοΥταρύ. 

ε 
οι 

88 ἔτι: ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΘΙΩΡΠμαΐΐο. ΕῸΓ 

15 Ῥοβιύοῃ, οἤ. πολύ, 1. 19. 

89 ἐκείνους : 1. 6. τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἡττη- 

μένους. ΝΕ πρός,  πΙΟἢ {πὸ Μ 55. 

σῖνθ, θαῦ ψΏΪΟΙ βοῖὴθ θαϊῦουβ 

οτηἶῦ, [ῃ6 τηθϑηΐϊηρ' ἴθ: ὕπου 

Βουρῃῦ βαΐογ ὈΥῚ ἤοθοίηρ ἴον 

τοῖαρθ ἴο οονϑταβ; ὑμπουθογθ 

ΠΟΥ 816 ὕπῃθ ρσυθδίθι. οονϑτγᾶβ. 

Τῷ 5 1ἰῦθυϑ!]ν σι ὑμπαῦ Αα]δθιιθ᾽ 

8ἃπαἃ Ογγταβ᾽ ὈδΙΡαυδη ὑτοορβ5 
πα Ρουρῃῦ ὑποὶν βαΐθςν Ὀν ροϊηρ 

ΟΥ̓́ΔΕ ἴο {π6 Κιπρ᾿ 5 5146. Χρη. 

αὐϊζοιηρὺβ ἴῃ {815 ἃπα {Πῃ6 ποχί 

Βϑούϊοη ἴο τη8κ6 {πὸ Ροβῦ οὗ ἃ 

Ῥ8α βιδαδύϊοη Ὀγ δαορίϊηρ' ἃ 70ο- 

ΠῚ ἴοπθ, θαὺ μΒ6 ἀοθ5 ποῦ αὁ 

0815 αὖ} ἢΘ 15 βῦσθ οἵ ἢῖβ 

στοιπαᾶ. Οὐπίτγαβί ὑπΠ6 νοσαβ οὗ 

ΟἸΘΑτομαΒ ἴῃ 11, 4, 8. 

92 ἱππεῖς: 67. 1|, 4, 86, ἀπα [6 

Τηΐτοα,, 8 28. 

98 ἐνθυμήθητε: 85 ὑΠποιρῊ ὑμεῖς, ποῦ 
τις ὑμῶν, δα ργϑοθᾶβα., 

οἱ μύριοι: ἔογ Π6 «τῷ. ψιἢ τουπα 

ΠΌΤ ΌΘΓΙΒ, οα΄. 1, 2, 59. 

96 οἱ ποιοῦντες: ο΄. ἡ. 

ὉΠ 184. 
γίγνηται : Η]ΔΙΠῚν {Π6 ΡῬ855. οὗ ποιεῖν, 

67. 11, 2,42, πα [Π6 ποίθβ. 
{Π15 ῬΡαββᾶσθ οοηὐγαβύ 111,38, 810, 

γγ ΠΘΓΘ Χρη. ροϊπῦβ ουὖ {Ποὶγ πθρθα 

Οἵ οϑναῖϊσυ. Τὸ ἰβ ἴο 6 ποίρα 

ὑῃαὺ ἢὶβ παϊθποθ 15 ΘΟΙΠΡΟΒΘΩ͂ 

Ἰαυρο]ν οὗ ῬΘΙ ΡΟ  ΠΕΒΙ8Π5, ΒΙΠΟΠΡ' 

ΠΟΤῚ, ΟΥ̓] ηρ᾽ ἴο [ΠΏ 6 τη τ [δἰ ΠΟΙΒ 

ΟΒαγδοίθυ οὗ πΠ6 οουπηίσν, οᾶἂν- 

ΑἸΤΥ νγὰ5 016 ἀθθα πα 11{{16 

οβίθοτηθα. 

97 ἱππέων : σ6η. αὔξοι ὕΠ 6 σοι ρδ18- 

{ϊννθ. Νοῖθ ἃραῖπ {ῃ6 ϑιυρμδίϊο 

Ροβιςϊομ οὗ πολύ. 

98 κρέμανται, 51} οἰϊησίηρ. 

99 βεβηκότες, εὐὐΐ, Γεοέ ἢγηινῃ 

»ἰαπέεοα, ποῦθ [Π9 ἴθηβθ. 

οὖς ποιοῦσα, 

95 

Τ06 



105 

110 

115 

112 Απαραβῖβ 

ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεθα: ἑνὶ δὲ μόνῳ προέχουσιν οἱ 
᾽ ὯΝ ᾿ εἰ δὲ δὴ 

Ν Ν Γ »“ [ς Ἁ » ’ φ - ΄ .ς Ά 

τὰς μὲν μάχας θαρρεῖτε, ὅτι δὲ οὐκέτι ὑμῖν Γισσαφέρνης ἡγήσε- 

΄ “ ΄ Ε] σ΄“ » ΄ , :] . .« »“ 

ἱππεῖς: φεύγειν αὐτοῖς ἀσφαλέστερόν ἐστιν ἢ ἡμῖν. 

ται οὐδὲ βασιλεὺς ἀγορὰν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε 
, »" ’ ες , »᾿ ἃ » ΄ πότερον κρεῖττον Τισσαφέρνην ἡγεμόνα ἔχειν, ὃς ἐπιβουλεύων 

ἡμῖν φανερός ἐστιν, ἢ οὺς ἂν ἡμεῖς ἄνδρας λαβόντες ἡγεῖσθαι 

κελεύωμεν, οἱ εἴσονται ὅτι ἤν τι περὶ ἡμᾶς ἁμαρτάνωσι, περὶ τὰς 
« -“ ον Ἁ ’ « ΄ Ἁ ᾿Ὶ 5 ᾽ὔ ἑαυτῶν ψυχὰς καὶ σώματα ἁμαρτήσονται. τὰ δὲ ἐπιτήδεια 

πότερον ὠνεῖσθαι κρεῖττον ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἣς οὗτοι παρεῖχον 

μικρὰ μέτρα πολλοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς 

λαμβάνειν, ἤνπερ κρατῶμεν, μέτρῳ χρωμένους ὁπόσῳ ἂν ἕκαστος 

βούληται. 

εἰ δὲ ταῦτα μὲν γιγνώσκετε ὅτι κρείττονα, τοὺς δὲ ποταμοὺς 
᾽ ων 53 Ἁ ΄ «ς - 5 “ ἄπορον νομίζετε εἶναι καὶ μεγάλως ἡγεῖσθε ἐξαπατηθῆναι δια- 

βάντες, σκέψασθε εἰ ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον πεποιήκασιν οἱ 

βάρβαροι. πάντες γὰρ ποταμοί, εἰ καὶ πρόσω τῶν πηγῶν 

101 τεύξομεθα, «Πια]] 17. 
108 τὰς... μάχας θαρρεῖτε, Πα1):6 

οοτλασο 70. ἐπα Πσπμέϊρ. ΤΠΘ 
8.6 0.15 566 δἃ5 δἴξου ἔτρεσεν, 1,9, 18. 

104 τοῦτο: ΤΟΝ. Ϊ ηρ᾽ {Π6 ὅτι-ΟἸ 1156. 

ΤΆ 15 [Π|6 ἴπΠΠ6Γ ΟΡ]. οὗ ἄχθεσθε; «ἢ. 

οὐδὲν ἤχθετο, 1, 1, 40. 

105 κρεῖττον: 56. ἐστι. 

106 ἄνδρας: ἱποογροταίθα 'ἰπ {Π6 

16]. ΟΙαιδθ: 67.1,1, 24. 

107 περὶ. .. σώματα: 2.6. [ΠΥ 

ν1}1 Ὀ6 βοουτρθα οὐ θυθῃ Κι|1δὰ 

(ὦ. ΤΥ, 1, 823). ἘῸΣ ὉΠ6 806. 

ἰοὺ περί, 67. 1, 4, 561. ΟΌδουνθ 

ὑμαῦ {Π6 τῷ. ἰβ θχυργθββϑθᾶ Ρεΐ 

οποθ; 6Γ.1,1..10, ἀπα Π6 ποΐθ. 

108 τὰ δὲ ἐπιτήδεια: 566 {πΠ6 ποῖθ 

ΟἿ ποταμός, ΤΙ, 4, 21. 

110 μηδὲ. - - ἔχοντας: 7. 6. 1 90. 
ΤῊΘ ρΡαιίϊο. ἈρυθῸβ ἢ ἡμᾶς, 

τηαοιβίοοα. ὴῆθ Πᾶνϑ μηδέ, ποῖ 

οὐδέ, ὈΘοαιθθ. οὗ {π0 ᾿ηῆη. οοη- 

βύσαούοη. 

αὐτούς: 67. αὐτοῖς, ο. 1. 150, πα {Π6 

ποῖθ. 

118 ταῦτα: ῬΓΟΙΘΡ515. ΟΌβοτνο Ποῦ 

115 ΒΘύυθβ ἴο ΘΙΏΡΠᾶ51ῖΖθ {Π6 

νι οσᾶ. 

114 ἄπορον, ὦ ΠΟρε᾽655 αἰϊβιοι ἐμ. 

ΟἿ. ἡδύ, 11, 5, 60, ἀπ {Π6 ποῖθ. 

διαβάντες : ΟΔ1158]. 

118 σκέψασθε... βάρβαροι, ἐο)- 

δῖ66." τὐποίιον ἐἸιὶ8δ 8 πο ἐπ 

ηιοδέ ζοοϊίδι, ἐπίηρ ἐπα δαγθανῖ- 

απ πμαῦυὸ ἀοηο. ἌΝ ἰπβουῦ ηοΐ, 

ΒΙΠ0ῸΘ 8ῃ δἰηντηδύνθ ΘΠΒΘΥ 5 

οχρθοίθα. Τὴ ἐπουρῦ 15 ὑμαῦ 

86 Ῥοϑυβίδηβ γοῦ]α Πᾶγθ οΠ6 

Μ6}1} ἰο πᾶνθ σοῦ τἱα οὐ τΠπΠ6 ασὑτθϑκβ 

85. ΒΟΟῚ ὃἃ5 ῬΟΞΒΙΌΙΘ, ἰπβίθαα οὗ 

Ῥυθπηρ οὈβύϑο!θβ ἱπ {Ποὶν νὰν --- 

8 Π64 Ῥοβίᾶθβ {ῃὴ6 οὈβύδοϊθβ. 816 

ποῦ ππβαστηοιπί 0]6. 
116 εἰ καί, ουοην ἡ; 1. 6. ᾽ῦ τη }τ65 

πο αἴ σθησθ. 

πρόσω: τις {πΠ6 ρθη. Καν [γΥΟΏν. 
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ἜΘΩΙΣ ΤΊ Θῆαρ- 1 Ἰ8} 

Ψ ΄ ᾽ [ον Ν ἊΝ Χ Α , ᾽ ᾿ 

ἄποροί εἰσι, προσιοῦσι πρὸς τὰς πηγὰς διαβατοὶ γίγνονται οὐδὲ 

τὸ γόνυ βρέχοντες. 

εἰ δὲ μήθ᾽ οἱ ποταμοὶ διήσουσιν ἡγεμών τε μηδεὶς ἡμῖν φανεῖ- 
5ῶὃ9 ἃ « “ » ’ὔ 2 , Ἁ ’ ἃ 

ται, οὐδ᾽ ὡς ἡμῖν γε ἀθυμητέον. ἐπιστάμεθα γὰρ Μυσούς, οὗς 
» ΕΝ Εε Ὁ ἡ ΄ 53 Ψ 3 ΄ ͵ 

οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους εἶναι, ὅτι ἐν βασιλέως χώρᾳ πολ- 
Ὡ Ν Ε] ΝΜ, Ν , » “- 5 , 

λάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα 

δὲ Πισίδας ὡσαύτως, Λυκάονας δὲ καὶ αὐτοὶ εἴδομεν ὅτι ἐν τοῖς 

πεδίοις τὰ ἐρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρποῦνται" 
ἌΠΟ δ’ - 3. Ν " ΕΗ “ ͵ Ἁ “» " 

καὶ ἡμᾶς δ᾽ ἂν ἔφην ἔγωγε χρῆναι μήπω φανεροὺς εἶναι οἴκαδε 
[ὦ ᾽’ὔ » δ. Ἶ ᾿ ε » “ ᾽ , 3 

ὡρμημένους, ἀλλὰ κατασκευάζεσθαι ὡς αὐτοῦ οἰκήσοντας. οἶδα 

γὰρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεὺς πολλοὺς μὲν ἡγεμόνας ἂν δοίη, 

πολλοὺς δ᾽ ἂν ὁμήρους τοῦ ἀδόλως ἐκπέμψειν, καὶ ὁδοποιήσειέ 
9 ἃ ᾽ “ Ν 2 ΝΥ ΄ ΄ 2 , Υ γοΣ το: 

γ᾽ ἂν αὐτοῖς καὶ εἰ σὺν τεθρίπποις βούλοιντο ἀπιέναι. καὶ ἡμῖν 
3. «κ 1δ᾽ Φ ΄ ΤΥΣΕΙ, ἃ Ε] ͵ Ε] « ς -“ , 

Ὕ ἂν οι οτι τρισασμενος ΤαὺΌ ἔἐποιειί. εἰ εωρᾷ μας μενειν 

117 προσιοῦσι: ἔογ {Π6 ἀϑδί., εἢ. 
συνελόντι, ο. 1.173, πα {6 ποίϑθ. 

119 διήσουσιν, 5Παἷ] ἰοΐ τι8 ραᾳ.88. 

1920 οὐδ᾽ ὥς: ο΄. 1, 8, 86, 8)8πα [Π6 

ποίθ. 

ἡμῖν γε: 

ῬΠΔΒΙ5. 

Μυσούς : ΡτΟΙοΡδῖβ. ΟἿ 1. 851. 
οὖς. .. βελτίους: ἃ οΟἸαιλδθ τπϑτῖς- 

ἴπρ ὕπ6 ατθοθῖς οοπίθιηρύ ἔοτν 
᾿Αϑιδύϊοβ ; 506 8 ποθ οἢ Λυδόν, 

6. 1. 140 
198 Πισίδας: Ε661, 1, 62. 

ΔΛυκάονας . .. εἴδομεν : 1. 6. Οἢ {Π 61 
ὈΡΔ͵Ια Τη8 ΤΟ ; 566 1, 2, 109. 

124 τούτων: εαἴζοι βασιλέως, ἃ Θᾶ ΒΥ 

5ΒΒ1ΠῸ, ΒΟΥ Όν ὕΠ6 Ῥᾶββᾶρθ βϑὶῃβ 

1η ἔογοθ. 
126 ἂν ἔφην, 7 βἠποικπία δα. ΤῈΘ 

Ῥτγούδϑιβ 15 ποῖ Θχρχγθββθα, 8]- 

{πουρὴ ἀλλὰ γὰρ δέδοικα, Ὀδίονν, 

Ἰ. 151, βυρσοβίβ {μαῦὺ Χεϑη. πὰ 

ἴῃ τηϊηα εἰ μὴ ἐδεδοίκη. ἔφην, οἵ 

ΘΟΟΌΓΒΘ, ΘΌΥΘΓΗΒ χρῆναι. 

120 ὡρμημένους : «ἴοΓ φανεροὺς εἶναι : 

4. 1, ἢ, τὸ, ἀηα {Π6 ποίϑ. 

{ῃ6 Ῥδυίϊο]6 δα αβ οιη- 

ε 
ὡς... οἰκήσοντας, α8 17 Ἰηξοεπα της 

ἐο Ἡναΐ6 οὐ ΠΟΉ65 ἤ 676. 

128 τοῦ. . . ἐκπέμψειν, ἐμαΐξ ἢ 

τοοιϊα δοιαὶ ἐμπθην ξογέ, εοἱέμοιέ 

σιυῖϊθ. ΓΘ ρθη. ἄθρθηαβ οα 

ὁμήρους: οα΄. τοῦ στρατεῦσαι, ο. 1. 81. 

ΕῸΣ {86 ξαΐ. ᾿πῆπ. νι ἐπ ϑτύ., 

67. ἐπιθήσεσθαι ἃπα λύσειν, 11, 4, 81, 

8 η6 {86 ποίθ. 

129 καί εἰ: αἰοτθηῦ ἔγοιη εἰ καί, 

ἃ ΌονΘ, 1. 110, ἴῃ ὑπαὺῦ πϑύθ {πῃ 

ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΩ 15. 8 τηοϑῦ ὉΠΗΠΚΘΟΙΥ 

ΟὨΘ. 

σὺν τεθρίπποις: ᾿ΠΠ ΡΙνἱπρ ἃ ὑγῖπη- 

ῬΡΠ8] ΡῬτΌρσθϑβ, ἃ5. ὑΠποιρὴ {ΠΥ 

ὙΘΙΘ ν]οΐουβ πη [6 στϑαῦ βρ'1η685. 

ἘῸΤ δποϊθηῦ τοδί, 566 1, 9, 44, 

8. π6 {Π6 ποΐθ, 8η6 {Π6 Γηὐτοα. 8.11. 

180 οἶδ᾽ ὅτι: ρῬαγθηύῃοίϊ ; 566 Π 6 

ποίθ οἡ δῆλον ὅτι, 1, 8, 44. 

τρισάσμενος : 841]. 6 ΓΘ γγ8 υ56 {Π6 

δαν.; ο΄. προτέρα, 1, 2, 142, ἀπὰᾶ 

ἀργοί, ὈΘΙονν, τ] Ο ἢ ἰβ ΡΔ͵ΓΆ116] 

σιῦἢ ἐν ἀφθόνοις. 'ΠΘ τι56 οὗ τρισ- 

(οὐ 15 Θααϊνδ] θη 5), ἢ ἱπέρη- 

ΒΙνΘ ἴοτοθ, ἰβθ ΘΙ ΘΟΙΠΠΟΠ ἰπ 

120 

125 

190 



135 

140 

114 Αἀπαραβῖα 

κατασκευαζομένους. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μή, ἂν ἅπαξ μάθωμεν 

ἀργοὶ ζῆν καὶ ἐν ἀφθόνοις βιοτεύειν, καὶ Μήδων δὲ καὶ Περσῶν 

καλαῖς καὶ μεγάλαις γυναιξὶ καὶ παρθένοις ὁμιλεῖν, μὴ ὥσπερ οἱ 

λωτοφάγοι ἐπιλαθώμεθα τῆς οἴκαδε ὁδοῦ. δοκεῖ οὖν μοι εἰκὸς 
᾿ ΄ “π “Ὁ » Ἁ «ς , Ἀ Ἁ Ἁ ᾽ὕ ,- καὶ δίκαιον εἶναι πρῶτον εἰς τὴν “Ελλάδα καὶ πρὸς τοὺς οἰκείους 

πειρᾶσθαι ἀφικνεῖσθαι καὶ ἐπιδεῖξαι τοῖς “Ελλησιν ὅτι ἑκόντες 
Ψ 5... Ε] - Ἁ “ -“ Ἵ »“» , » Γ πένονται, ἐξὸν αὐτοῖς τοὺς νῦν σκληρῶς ἐκεῖ πολετεύοντας ἐνθάδε 

κομισαμένους πλουσίους ὁρᾶν. 
ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες, πάντα ταῦτα τἀγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν 

΄ Ε] ͵ “ Χ -“ ’ “ ΕΝ ᾿ 4 , κρατούντων ἐστί" τοῦτο δὲ δεῖ λέγειν ὅπως ἂν πορευοίμεθά τε 
«ε ΕΣ ΄ ᾽ ΄ ’ ε ΄ , 

ὡς ἀσφαλέστατα καὶ εἰ μάχεσθαι δέοι ὡς κράτιστα μαχοίμεθα. 

πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, δοκεῖ μοι κατακαῦσαι τὰς ἁμάξας ἃς 
»" σ΄ Ἁ Ἁ μ᾽ Ὁ “ “ 2 ἈΝ , “ 
ἔχομεν, ἵνα μὴ τὰ ζεύγη ἡμῶν στρατηγῇ; ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπῃ 

ἂν τῇ στρατιᾷ συμφέρῃ: ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. 
᾿ λὴ ι αν Χ ’ " “ 9 ᾽ Ἃ 

οσ αυτᾶαι γὰραυ ὄχλον μεν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι ὃ οὐδὲν 

ατροῖς ΟἿ γουριβ ἐον' χυαίογ- ΤΙ, δ, 80, πα {Π6 ποίθ. ΤῊΘ 8ςοο. 

΄ῖιο δοαξὲ (Αοη. 1, 94) ἃπα {(Π6 

Ἐηρ΄. 56 οὗ [Ὠτῖσο --, 
ἂν... ἐποίει, εἰ ἑώρα : ἃ 5 1  ἔγουη 

{86 1468] το {Ππ6 πητθ8]; ποθ {Π 8 

Ῥοβιίιοη οὗ ἄν. 

181 ἀλλὰ γάρ: ἴον {Π6 611}105]15, οἡ΄ 

ΤΙ, 5, 44, ἃἀπα {πΠ6 ποθ. Ηδθχζο, ἃ5 

50 οὔθ, γγχὸ τηδν τϑπᾶρθιυ, διέ ἐπὸ 

1}αεΐ 15. 

ἂν ἅπαξ: οἤ. 11, 2, 53. 
188 μὴ ὥσπερ: μή ἰ5 τοροείθα δ θυ 

{π6 ᾿πίθγροβθα οοπαϊύ. οἰϑαβθ; 

50 ἄν ἔγθαπθηί]υ, δ ηα ἴῃ 8 350, εἰ, 
καλαῖς καὶ μεγάλαις : ἰο 7Πη6 ατθοῖκ, 

[811Ππ 055 ψὰ5 8ὴ ἱπηρουΐδηΐ 6]6- 

τηθηΐ οἵ Ὀοϑδιίν. 

184 λωτοφάγοι: Εοο Θά 5δον ΓΧ,88- 

104, ἀαηα Ἡροτγοάοίιβ Υ,, 177, δπᾶ 

67. "ΘΠ Βοη 5 “Τούα5. Εἰαῦθυβ."ἢ 

ΤΠ ἔγαι!ῦ οὐ {86 Ἰοῦτιβ 15 δοΐπ 11} 

566] 85 ἃ ἴοοῦ 1ῃ πουῃ Αἰνῖοἃ. 

186 ἑκόντες, ΟΥ {Ποῖ} οτῦη, οἸιοοϑδίηρ. 

ΟἿ. τρισάσμενος, ἃΌονΘ, 1. 130. 

187 ἐξόν, τολοη, ἐπ πυρί. ΟἿ. 

ἃ 05. τηοβῦ ἔγθα ΘΗ ΤΥ ΘΧΡΙΘΒΒΘΒ 

8) ϑανογβαύνθ σϑ᾽ α οι. 
νον πολιτεύοντας : ΟΠ]. οὗ κομι- 

σαμένους. ἘῸΓ {Π6]ἰοτ (δοο. Δ ΓΘΓ 

αα0.), 566 ὑμῃο ποῖθ οἢ λαβόντι, 1, 

2. 4, Ὑραὺ Χϑηῃ. ἢθῦθ ἄθοῖδυθβ 

ἔθαβ Ὁ]6 ΑἸ ΘΠ αΘΥ Βα ὈΘΘα  ΘΗὔΙΥ 

δΔΟΘΟΙΩΡ] ΒΗ 6α. 

140 τοῦτο: Ἰοοϊκίπρ Του υννατγα ἴο {ῃ 6 

ὅπως-ΟἸαιι56. 

ὅπως ἄν: Μ]Γ μαχοίμεθα, ἃ5 νΥὙ6}] ἃ5 

ΕῸΓ [{Π6 ορί. 

[ἢ ἄν 1 δὴ ἱπα!ῖγ, απθδβί., οἷ. πῶς 

ἂν... ποιοῖτο, 1, 1,11. β'οτηθ οὗ 

ΧΡ. Ἑ “ἸΣΥΘρ ΔΤ ΟΡ] θοῦ ΟἸα 565 

τὶ ἢ ὅπως ἄν ἃ1Θ᾽ ΤΏΘΤΘΙΥ ἱπα]γ. 

ααρδβίβ. (6. σ. ΕΝ, 8,814: Ν, 1,820). 
ΤΠΟ ὕνο νθ5., τὶ ἢ {ΠΕῚ} τηοα!]- 

ἤθυβ, τὸ ρίνϑη ἴῃ σπἰαβῦϊο οὐ θυ, 

148 ἡμῶν: νῖῦἢ στρατηγῇ; 566 [6 

ῃοΐθ ου [, 4, 14. 

145 ὄχλον. . . ἄγειν, α7ὁὸ ὦ γιἷ- 

βαηο6 ἕο δα. ἄγειν ἀροῇῆπθδ 

ὄχλον (ἴγι ἐΐι6 ἡναξέον' ΟΥἹ ΘαΥΥ 0). 

τοὺς. 

ἢ πορευοίμεθα. 

25 

26 
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ΒΟΟΣ 111, Ομ. 11 11 

»Μ » Ν , δ. 8 » ἈΝ Ἂς 5 ΄ »"Ἢ᾽ » Ν ἊΝ 28 οὔτε εἰς τὸ μάχεσθαι οὔτ᾽ εἰς τὸ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν. ἔτι δὲ καὶ 
τῶν ἄλλων σκευῶν τὰ περιττὰ ἀπαλλάξωμεν πλὴν ὅσα πολέμου 

ἕνεκεν ἢ σίτων ἢ ποτῶν ἔχομεν, ἵνα ὡς πλεῖστοι μὲν ἡμῶν ἐν 
-» “ Φ ε Γ Ἁ “Ὁ ’ 

τοῖς ὅπλοις ὦσιν, ὡς ἐλάχιστοι δὲ σκευοφορῶσι. κρατουμένων 
Ὰ ᾿ἶ Ε] , “ , » , Ὶ Ἁ ΄ο ᾿ μὲν γὰρ ἐπίστασθε ὅτι πάντα ἀλλότρια: ἢν δὲ κρατῶμεν, καὶ τ50 

τοὺς πολεμίους δεῖ σκευοφόρους ἡμετέρους νομίζειν. 

29 λοιπόν μοι εἰπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νομίζω εἶναι. ὁρᾶτε γὰρ 
ἣ Ἁ “ “ » ΓΑ 5 -“ » , Ν 

καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησαν πρὸς 

ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζον- 

τες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων καὶ ἡμῶν πειθομένων ἱκανοὺς εἶναι 155 
ες -“ ’, “ ’ , Ἂν Ἁ » ΕΣ 

ἡμᾶς περιγενέσθαι τῷ πολέμῳ, λαβόντες δὲ τοὺς ἄρχοντας ἀναρ- 
᾽ ἡ ΕΝ ἢ. 74 3- , « [ο » δ -“᾿ 5 Ἁ Ν 

80 χίᾳ ἂν καὶ ἀταξίᾳ ἐνόμιζον ἡμᾶς ἀπολέσθαι. δεῖ οὖν πολὺ μὲν 

τοὺς ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν, 
Ψ Ἁ . » ’, Ε ΄ Ν ΄ [ο 

πολὺ δὲ τοὺς ἀρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον 

3 μ τοῖς ἄρχουσι νῦν ἢ πρόσθεν: ἢν δέ τις ἀπειθῇ, ψηφίσασθαι τὸν τ60 
τ δ -“ » , Ὰ ΨῬε τ ΑΡ , [ὰ « ΄ 

αευ υμῶν ἐντυγχανοντα συν τῷ ἀρβχόντι κολαΐζειν" οὕτως οἱ πολέ- 

Τῦ τηδύ Ὀ6 ἔθ! Ὁ 85 866. ΟΥ 85 ααΐ. 

ΟἿ. ὁρᾶν, Τ1, 0, 34, ἀηα {Π6 ποίϑθ. 

147 ἀπαλλάξωμεν, ἰεἐ τι5 οοἱ γἱαὰ οἤ. 

5.66 {ῃ6 ποΐβ οῃ ἀπηλλάγη, 1, 10, 

80. ΕἘῸΓ [Π6 Β.07ν., α΄. ἀναμένωμεν, 

4. 1.110. ΤῊΘ δᾶνϊοθ ἤθι ρίνθῃ 

15 ΘδΥ]Θα οαὖ, ο. 8. 81. 
148 ἕνεκεν : ΙΓ 811] [Πγ66 ρὉ 8. 

149 κρατουμένων: ΧΟΠ. ῬΌΓΡΟΞΘΟΙΥ 

8ΔΟΙΩΚ. ΘΧΡΓ ΘΙ Πρ ἡμῶν ΟΥ πΙΠΡ' 

ἃ 0. ἴπ {π6 ἢτβῦ ρϑύβοῃ (ἢν... 
κρατώμεθα, ῬΆΓΆ1168] νι ἢν δὲ 

κρατῶμεν, ὈΘΙοΟν). ἘΘΠΟΘΥ, τολθηὶ 

ηῖθη, αΥὉ ΘΟἩ ιιοΥ θα. 

160 πάντα ἀλλότρια, αἰϊ ἐΠιοῖγ7 σοοεὶς 

δεοοοηια ἐπα ρυγορονῦΐῳ ΟἹ οἶον 

(ὦ. 6. ΟἹ ἐν 6 706). γίγνεται ΟΥ ἐστι 

15 ΘΆ51Υ ΒΌΡΡΙΘα. 
καί: 1. 6. ἴῃ δα] αἸὐϊοη ἴο Π6 ὈΘΈΓΘΙΒ 

γγ8 ἢᾶγ6 ΠΟΥ͂. 
1623 λοιπόν (50. ἐστιν), Τξέ γοηιαΐη. 

ὁρᾶτε γάρ: ὑπ6 τοβί οἵ {πὸ βοοίϊοη 

15. ῬΡαγθηζῃθίϊο. ΤὴΘ πηρογίαπὐ 

τηδύϊου 1ἰ5 [ο]α ἴῃ 8 80, σι το- 
Βυχηρίϊνο οὖν. 

168 τοὺς πολεμίους : ΡΓΟΪΘΌΒΙ5. 

οὐ πρόσθεν... πρίν, ποΐ «πἰηΐϊϊ. 

(ΠΟ 1, 2, 88, ἃπα {πΠ6 ποίϑ. 

165 ἡμῶν πειθομένων. .. ἡμᾶς : ο΄. 
ἰόντων, 1, 4, 82, ιῦῃ {ῃ6 ποίϑ. 

Ηρθτο {πΠ0 δΌβοϊαΐθ οοπβίγποίϊοη 

νγὰβ προρβϑβιίαίθα θ. ὑπθ ργβθοθαᾶ- 

1ηρ' σΘῃ. 805. 

157 ἄν: νιίῃ ἀπολέσθαι. ἘὸῸΓ [{5 

Ῥοβιίομ, εθθ 1, 8, 39, ἃπα {ῃ6 

ποῖθ. 

πολὺ μὲν... πολὺ δέ: ΔΠΆΡΠΟΙΆ 
ΟΥ {Π6 ΒύγοηΡῚΥ οιρμδίϊο αν. 

(566 {86 ποῖθ οἡ ο. 1. 105) ᾿πβίθδα 

Οὗ {9 ΒΙΤΏΡΙ]6 8 Γ8]]Θ]1Ξ 1), τοὺς μὲν 

ἄρχοντας... τοὺς δὲ ἀρχομένους. 

158 τοὺς νῦν τῶν πρόσθεν: ἴον {πΠ6 

ΘΙ Ρ μδ(ϊο οο]]οοαίϊοη, οἤ. σὲ ἐγώ, 

11 5:90: 

1600 ψηφίσασθαι: ςς. δεῖ, 

161 κολάζειν : ο΄. {Π6 ποΐθ οὴ πληγὰς 



165 

1τ0 

180 

1τὸ Απαδαβῖβ 

μιοι πλεῖστον ἐψευσμένοι ἔσονται: τῆδε γὰρ τῇ ἡμέρᾳ μυρίους 

ὄψονται ἀνθ᾽ ἑνὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ ἐπιτρέψοντας κακῷ 

εἶναι. ἀλλὰ γὰρ καὶ περαίνειν ἤδη ὥρα" ἴσως γὰρ οἱ πολέμιοι 

αὐτίκα παρέσονται. ὅτῳ οὖν ταῦτα δοκεῖ καλῶς ἔχειν, ἐπικυρω- 

εἰ δέ τι ἄλλο βέλτιον 
Ὰ ΄ , τ ἡ ζονα ͵ ͵ ᾿ -' 
ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ ὁ ἰδιώτης διδάσκειν: πάντες γὰρ κοινῆς 

σάτω ὡς τάχιστα, ἵνα ἔργῳ περαίνηται. 

’ ’ σωτηρίας δεόμεθα. 

Μετὰ ταῦτα Χειρίσοφος εἶπεν: ᾿Αλλ’ εἰ μέν τινος ἄλλου 
“-“ Ἁ ’΄ὔ ῳ ΄ »-- -“᾿ Ν » ΄ » ΄, »“ 

δεῖ πρὸς τούτοις οἷς λέγει Ξξενοφῶν, καὶ αὐτίκα ἐξέσται ποιεῖν" 
Δ Α ΄“ Μ) »“" ς , ΄ »“ ἃ δὲ νῦν εἴρηκε δοκεῖ μοι ὡς τάχιστα ψηφίσασθαι ἄριστον 

εἶναι: καὶ ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἄνέτειναν 

πάντες. 

ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν: Ὦ ἄνδρες, ἀκούσατε ὧν 
-“ - «“ ἣν» ς -“ -΄΄ { Ν 

προσδοκεῖ μοι. δῆλον ὅτι πορεύεσθαι ἡμᾶς δεῖ ὅπου ἕξομεν τὰ 
5  Α Ε] ’ ΟΥ , 9 Ἁ ᾽ ΄ » ΄ 

ἐπιτήδεια: ἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλέον εἴκοσι σταδίων 
Σ ΄ » ΕΝ 5 , ᾿᾽ ε ’ “ ε 

ἀπεχούσας- οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμεν εἰ οἱ πολέμιοι, ὥσπερ οἱ 

δειλοὶ κύνες τοὺς μὲν παριόντας διώκοντες καὶ δάκνουσιν. ἣν δύ- 
Ἁ Ἁ ’ ΄ » Ἁ Ε] ἈΝ . -“ » -“ 

νωνται, τοὺς δὲ διώκοντες φεύγουσιν, εἰ καὶ αὐτοὶ ἡμῖν ἀπιοῦσιν 

ἐπακολουθοῖεν. ἴσως οὖν ἀσφαλέστερον ἡμῖν πορεύεσθαι πλαΐί 

ἐνέβαλεν, 1. Ὁ, 60. Χρη. 81.665 

ἴο {815 οοιηρδοῦ, Υ',, 8, 521. 

1602 ἐψευσμένοι ἔσονται, τοῦϊΐ πα 

ἐμοηιδοῖσοβ αἀδοοῖυσοα. ΤῊΘ οοτ- 

ῬοΟυΠα ἔοστη οὗ {6 ἴυΐ. ρΡοτῇ,, 

ΓΤΟΡῸΪΔΓΙ ἴῃ {86 8οί., ῖ5. πού ἰηὗτο- 

αποπηξ πη {Π6 Ρ855., πα τὴηδὺ 6 

[8 6 ΟἿΪν ἔοστῃ 1π 156. 

108 Κλεάρχους: 1. 6. Βἴοτη αἰξοὶρ- 

ΤΠ ΓΔ η5 Π|κ τη. 8.66 {86 ποῖθ 

οη 1, ὅ, 69. 

τοὺς. .. ἐπιτρέψοντας, 

ποΐ ρεογηιῖί. 

κακῷ: ο7. ἀγαθοῖς, 1. 

ποΐθ. 

1604 περαίνειν: “ἢ ὥρα ; ΟΥ. καθεύ- 

δὲιν», Ἐν Ἐν ΟἹ: 

167 καὶ ὁ ἰδιώτης, εὐογὶ ποῖα ἢ 

δὲ α ργιυαίο. 

πὸ τὐἰῇϊ 

00, «πα {ῃ86 

110 καὶ αὐτίκα: 1. 6. ργεοβεγεέϊῃ (ἃ 

τυοἰΐ αϑ γιοτ). 

ποιεῖν, αὐξοπα ἐο, ΘαΥΥΨ οὐ; οἴ, 

ΡὈοΙον, 1. 194. 

112 ἀνέτειναν : νἱνὶα ἀβγπαθζίοηῃ. 

1714 ὧν προσδοκεῖ μοι, εὐ αΐ δι ΠΥ 

γιθαϑβιγ 88 Τεσοτιηιοτα, ἐμπθηιβοῖυ 8 

ἔο Ἠϊ6. 

116 ἀκούω... .. εἶναι: οἷ 1, 8, 106, 

8 Πα {86 ποίϑθ. 

111 εἰ οἱ πολέμιοι: τοϑυτηθᾷ, ἔθου 
[86 5'τηῖ]θ, ΓΝ εἰ καὶ αὐτοί. 

118 διώκοντες καὶ δάκνουσιν: {6 

καί 15 Ἰηξθηβῖνο, ποῦ σοηπϑοῦϊνοε-- 

90 80 ζαν''ὶ α8 ἐο δτέο. 
119 εἰ καὶ αὐτοί, ἐγ ἐΐομ ἔοο, 1 βαῃ. 

180 πλαίσιον: ΠΘΓΘ ἃ ΒΟ]] ον Βα δ; 

566 {86 Τηΐτοα., 534. Οοπίτγαβί 
Ι, 8, 85. 

93 
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ἜΘΟΣ ΤΙ ΟἸἰαρ: ΤΠ Ἰ 7.7] 

’ὔ “ . ΄ Χ [ἐ ς Ἀὴ 

σιον ποιησαμένους τῶν ὅπλων, ἵνα τὰ σκευοφόρα και ὁ πολὺς 
ΕΙΣ 3 » ’ ἐπ ᾽ ΩΝ ον » ΄, Ἄ Ν 

ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρῳ εἴη. εἰ οὖν νῦν ἀποδειχθείη τίνας χρὴ 

ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ 
“- - ε , 5 Ψ γα Σὰ » . ΠΝ τῶν πλευρῶν ἑκατέρων εἶναι, τίνας δ᾽ ὀπισθοφυλακεῖν, οὐκ ἂν 

ὁπότε οἱ πολέμιοι ἔλθοιεν βουλεύεσθαι ἡμᾶς δέοι, ἀλλὰ χρῴ- 

μεθα ἂν εὐθὺς τοῖς τεταγμένοις. εἰ μὲν οὖν ἄλλο τις βέλτιον 

ὁρᾷ, ἄλλως ἐχέτω- εἰ δέ, Χειρίσοφος μὲν ἡγοῖτο, ἐπειδὴ καὶ 

Λακεδαιμόνιός ἐστι: τῶν δὲ πλευρῶν ἑκατέρων δύο τὼ πρεσβυ- 
[ Ἀ Ὁ. ἥ Σ “- “ ς “ - 

τάτω στρατηγὼ ἐπιμελοίσθην- ὀπισθοφυλακοῖμεν δ᾽ ἡμεῖς οἱ 
 “ 3 ΝΥ Ἂν Ψ, Χ “ 5 Χ Ν ἣς ,ὔ νεώτατοι ἐγὼ καὶ Τιμασίων τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν πειρώ- 

γι »“ , , . ΕΝ ϑῳ ὧδ , 

μενοι ταύτης τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅ,τι ἂν ἀεὶ κράτιστον 

δοκῇ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾷ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δ᾽ οὐδεὶς 

ἀντέλεγεν, εἶπεν: Ὅτῳ δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. 

ἔδοξε ταῦτας Νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογ- 

μένα. καὶ ὅστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω 
ϑ.} ἘΝ 2 Ν 5 ᾽ Ν » ες ΄ - “ 
ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι" οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν" ὅστις τε 

ζὴν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν: τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ καίνειν, 
Ὁ Ἀ  σ ’ Ἀ σ. ΄ 5 ΄ Ν Μ , τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί: καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων 

ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω: τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ 

ἑαυτῶν σῴζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν. 

Ρογὶοα οἵ ϑ'ρεγίδϑῃ ΒΌΡΥΘΙηδΟΥ, 

8. δη ΑΥΠΘΗΙΔΠ 15 ΒΡΘ δ τ ηρ. 

181 τῶν ὅπλων --τῶν ὁπλιτῶν, 

ὀίξζθη. 

85 

182 ἐν ἀσφαλεστέρῳ: 1. 6. ἴῃ {Π6 

ΟΘηΐοσυ. 

185 ὁπότε. . . ἔλθοιεν: ἴοΟοΥ {6 

γτη006, οΓ. δοίη, 1, 8, 87, ἃπα {86 

ποῖθ. 

187 εἰ δέ: Θχοθρίϊ 8] ἴογ εἰ δὲ μή 

(α. Μ. ΤΠ. 418. 2: Ἡ. 9060).-. δνΥὸ 

ΤΥ ππαοτιθίδπα καλῶς ἔχει, ΟΥ 

Βοιηθίίηρ οὗ Παὖ βου. ΟΡ βϑῦνθ 

{Πδύ 1 εἰ δὲ μή γγετο 566, 10 νου] 

ποῦ ΠΘ6ΤΙΘ, 85 15.1.8], ἰητοά 66 {Π6 

τη ἔϑι γου 8 Ὁ]6 δ᾽ θυ δύϊνθ. 

ἡγοῖτο : ορῦ. ἕον {Π6 τῇονθ παύμτγα] 

11 Υ., 8) ἸΠΠΠΟΟΤΩΙΏΟΏ 1156 ἴῃ ῬὈΓΌΒΘ 

50, ἃραϊη πῃ ᾧνο ορίβ. {μπδΐύ 

[Ο]]ονν. 

188 Λακεδαιμόνιος: {Πὶ5 γὰβ {6 

190 τὸ νῦν εἶναι, 707. ἐπα ργοβθηΐ; 

ὉΠ 6: 80: 

194 ἔδοξε ταῦτα: ο7. 1, 3, 102, δηὰ 

{Π6 ποίϑ. 

τὰ δεδογμένα : ο΄. τὰ δόξαντα, 1, 3,108. 

195 ὅστις τε: ῃποίθ {Πῃ 68 Ὀᾶ818116] 

ΟἸδιιβοβ, ὅστις τε... ὅστις τε... 

εἴ τις. 

μεμνήσθω εἶναι, οὐ "ἴηι, ΥΘηιΘΉν 61" 

ἔο ὑ6. 

1971 τῶν... 

Ἡττομένων: Ὀοΐῃ φΘη5. 816. Ροβ- 

ΒΘΟΞΒΙ͂ΨΘ. 

καίνειν : Χρη. Πδ5 {Π6 βίη ρ]ο ἔογηη 

οὗ {Π15 ροθῦϊο νΌ. Βθσθ 8π6 Ογγορ. 

ΙΝ, 2, 24. ΒὸΣ {Π6 οομμηρομπηᾷ, 
κατακαίνειν, ο΄. [6 ποῖθ οη 1,0, 8. 

. νικώντων... τῶν. -. 

185 

190 

195 



10 

παραὶ 118 

ἘΠ 

καιον τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν 

Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέ- 

δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπ- 

τουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων 
, 

ὡς τριάκοντα, καὶ 

᾿Εγὼ, ὦ 

ἄνδρες “λληνες, καὶ Κύρῳ πιστὸς ἣν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ 

δὲ αὐτῶν ἔρχεται Μιθραδάτης σὺν ἱππεῦσιν 

καλεσάμενος τοὺς στρατηγοὺς εἰς ἐπήκοον λέγει ὧδε. 

΄σ΄ “ , “-“ 

νῦν ὑμῖν εὔνους" καὶ ἐνθάδε δ᾽ εἰμὶ σὺν πολλῷ φόβῳ διάγων. 
» ᾿ . ΄ «ς “ ΄ὔ΄ , , »» ΕΝ Ἁ 

εἰ οὖν ὁρῴην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἂν πρὸς 

ὑμᾶς καὶ τοὺς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με τί 
5 Ἵν ε ΄ Ἁ ᾿ , ΄“ Ἁ 

ἐν νῷ ἔχετε ὡς φίλον τε καὶ εὔνουν καὶ βουλόμενον κοινῇ σὺν 
΄ -“ Ἁ , “ ’ ω “ »Ψ 

ὑμῖν τὸν στόλον ποιεῖσθαι. βουλευομένοις τοῖς στρατηγοῖς ἔδο- 
, »" »“" 

ξεν ἀποκρίνασθαι τάδε: καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος: Ἡμῖν δοκεῖ, εἰ 

μέν τις ἐᾷ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι τὴν χώραν ὡς ἂν 
͵ ᾽ ΄ Ἂ ᾿ ε ἮΝ “-“ « ἐν ΓΞ ΄ 

δυνώμεθα ἀσινέστατα: ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς ὁδοῦ ἐπικωλύῃ, δια- 

πολεμεῖν τούτῳ ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα. ἐκ τούτου ἐπειρᾶτο 

Μειθραδάτης διδάσκειν ὡς ἄπορον εἴη βασιλέως ἄκοντος σωθῆναι. 
» Ν ᾿ , “ . ’ ν Ἁ Ἁ ΄-“ 

ἔνθα δὴ ἐγιγνώσκετο ὅτι ὑπόπεμπτος εἴη" καὶ γὰρ τῶν Τισσα- 

ΟἬΑΡΤΕΕ [Π| 

1 κατέκαιον, κοὐ αδοπέ διγηῖΐηρ; 67. 

{ΠῸ ξο!] ον "πρ τη} 5. 

2 τῶν... περιττῶν: ρᾶτγί{1ν6; ὅτου, 

ψῚ ἢ δέοιτο. 

8 ἐρρίπτουν: ΧΟΠ. τιι565 Ὀοΐῃ ῥιπτῶ 

Δ ηα ῥίπτω (ἔρριπτον, ΤΥ, 8, 8 3). 

Α αἰβδγθποθ 1Π τηθϑηϊπηρ 15 ποΐ 

ἴο 6 ἰπβἰβίβθα οῃη. 
5 Μιθραδάτης: ο΄. ΤΙ, ὅ, 158. 

εἰς ἐπήκοον: ο΄. 11, Ὁ, 145 ἢ. 

8 εἰμὶ... διάγων: ἴοτ ΒΒ ΟὮ ΓΟΓΙΏΒ, 

566 ἴῃ ποΐθ οἢ εἶναι... φυλάτ- 

των, 1, 2,192, ἮδΡΓΘ νγ8ὸ τηδΥ Γθη- 

ἄον, ἄπαὰ μόνο 1 ατὸ---ἰἰυϊηῷ τη 

στοαΐ οαν. 

11 ὡς φίλον: 1. 6. ὡς πρὸς φίλον. ΓΘ 

ῬΓΘΡ. ΤΥ 6 ουϊ ρα Ὀοϑίογθ ὡς 

απιὶ ὥστε, ἃ5 ἴὖ οὔξθη ἰ5 θϑῖουθ 

ΓΘ]. ΡΓΟΠΒ. 

σ᾽ 

18 εἰ μέν τις ἐᾷ, ἐγ τ6 αΥὖὸ ρεγηυϊἐ θοαὶ. 

ΕῸτγ τις, οἤ. 1, 4, 80. 

16 ἀσινέστατα: οΓ΄. [Π6 ποῦῖθ οπ ἀσι- 
γῶτ τ 11. 

τῆς ὁδοῦ: σθη. τὶ ἢ {86 νὈ. οὗ Πίη- 

ἀογίηρ' (ΒΘ ραγαᾧϊοΠ). 

διαπολεμεῖν, σπέ τὲ οιἱἦ. ΟΌΞοτνθ 

[Π6 Ῥᾶιδ] 6] δι ἴῃ βισαούατθ Ὀ6- 

ὕγθθη {π6 ἔπτο οἰδιιβοβ 8πα [ῃ6 

ἔδοῦ {πῦ θοΐἢ δπᾶ ψ ἢ ἃ ΒΌΡΘΙ]. 

δᾶν. 1 {Π6 ββθοοπᾶ οδῖιβθ [Π6 
ἐπτοαϊθηΐπρ ἔοσηγ οὗ οοπαϊίίοη 

(εἴ τις. .. ἐπικωλύσει) ἴ5 ἀνοϊαθᾶ. 
17 ὡς, ποι, ταῖμοσ [μ8η ἐπαΐ. 

βασιλέως ἄκοντος : ο΄. ἄκοντος Κύρου, 

1, 3, 89, πα {π6 ποΐϑ. 

18 ὑπόπεμπτος : 67. ὑποπέμψαιεν, 11, 

4.9]΄ 

19 τις: ἴον {Π6 ρΡοβι(ἴοη, οὔ. 11, ὅ, 

125. 



νι 

ΘΟ ΠῚ ΟΝ αρ. ΤΙ 119 

φέρνους τις οἰκείων παρηκολουθήκει πίστεως ἕνεκα. καὶ ἐκ 

τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέλτιον εἶναι δόγμα ποιήσασθαι 

τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι ἔστ᾽ ἐν τῇ πολεμίᾳ εἶεν: διέφθειρον μον ἀκήρ ἢ πολεμίς ρ 
͵ 

γὰρ προσιόντες τοὺς στρατιώτας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν 

Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, καὶ ᾧχετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς 
εἴκοσι. 

Ἀ ““ » ’ Ν Χ , 

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάταν ποτα- 
΄ Ν ᾿ 

μὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν μέσῳ 

ἔχοντες. οὐ πολὺ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν ἐπιφαίνεται πάλιν 
ε “ « ’, Ψ, ε 4 Ἁ , λ 

ὁ Μιθραδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοξότας καὶ 
᾽ ΄ ͵ 

σφενδονήτας εἰς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ εὐζώνους. καὶ 
7 ΕΝ Χ 

προσήει μὲν ὡς φίλος ὧν πρὸς τοὺς “Ἑλληνας-: ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς 

ἐγένοντο, ἐξαπίνης οἱ μὲν αὐτῶν ἐτόξευον καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί, 

οἱ δ᾽ ἐσφενδόνων καὶ ἐτίτρωσκον. οἱ δὲ ὀπισθοφύλακες τῶν 

“Ἑλλήνων ἔπασχον μὲν κακῶς, ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν: οἵ τε γὰρ 

Κρῆτες βραχύτερα τῶν Τ]ερσῶν ἐτόξευον καὶ ἅμα ψιλοὶ ὄντες 
» -“ “ ἣν, ς Νς 5 ν᾿ ΄ 

εἴσω τῶν ὅπλων κατεκέκλειντο, οἱ δὲ ἀκοντισταὶ βραχύτερα 
» 4 ΕῚ ε ᾿] » [ον “ 5 ’, μ-- 

ἠκόντιζον ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι τῶν σφενδονητῶν. ἐκ τούτου Ἐενο- 
κ᾿ γπ , 3 ν γὼ Ν ς Ν ἡλψιν τι 

φῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι: καὶ ἐδίωκον τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν 

παρηκολουθήκει : {86 ἴθπ56 ἀθηοΐεβ 
".Π6 ρϑγυιηδηθηῦΐῦ το] αἰϊοη. 

πίστεως ἕνεκα, 0 8601|γ786 ᾿ῖ8 σοοα 

7}1ατξ, (ΒΘ Β8δα ἔἕογιμθυὶν ὈΘΘη 

Κύρῳ πιστότατος, ΤΊ, ὅ, 134). 

20 δόγμα ποιήσασθαι: ο΄. ἐποιεῖτο 

τὴν συλλογήν, ἴ, 1, 21, ἃηα {Π6 

ποῖθ. 

21 ἔστ᾽ : 566 {Π6 ποῖίθ οῃ ἴ. 9, 38. 

διέφθειρον. .. διέφθειραν: {Π6 

ἔΟΥΠΊΘΓ ὙὈ. 15 Θοπδίϊνθ, {Π6 Ἰαὐθι 

ΓΘΟΟΓΩ͂Β 8ῃ δοῦτ8] ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ. 
23 Νίκαρχον: οδη [815 Ὀ6 {Π6 ΝΙ- 

ΘΑΤΟΠ 5 τηθη)οπρα ἴῃ {1, 5, 128 Ὁ 

25 Ζαπάταν: οἢ. 11, 5, 1. 
296 τεταγμένοι: Φ. 6. ἴῃ ὑΠ6 ζογτη8- 

ὑἴοη βιυρροβύθα ὈΓΥ Χομορθοη, 

6. 2. 180 
81 ἐξαπίνης : 8η Τοηϊοΐδηη, σὰ ΤΏΟΓΘ 

ἔγοαπθηΐ ἴῃ {πΠ6 Απαδαδὶβ [8η 

[Π 6. ΠΟΙΙΉΔ] ἐξαίφνης. 

καὶ ἱππεῖς καὶ πεζοί: δρροβίξίοη ψιῦ 
οἱ μέν. 

82 ἐτίτρωσκον: [ῃ69 50]. 15 {88 

γ Π0]6 Ῥοαγ (οἱ μὲν 85. γΧ86]] 85 οἱ 
δέ). 

88 ἀντεποίουν δ᾽ οὐδέν, οοα αἀο 

ποϊμΐϊη τὰ γοίαϊίαἐίοη. Νοῖθ 

{Π6 ἴθῃβθ, 8η β5θ6 {ῃθ ποίθ οπ 

1, 4, 64. 

84 Κρῆτες: 566 {Π6 ποίϑ οἡ ], 2, 54. 

88 βραχύτερα... ἢ ὡς, ποΐ 7}α» 

ποι, ἰο ἴα δπογέον αἰδίαηοα 

ἐμαη, 80 αι 10). 

80 τῶν σφενδονητῶν: ἴον {Π6 ρὍΠ,, 

8660 6. 1099: Ἡ. 139: Β. 356. 

87 ὁπλιτῶν. .. πελταστῶν: ρετίϊ- 
ὑϊνθ Ί ἢ οἵ 

20 

28 

90 

835 



40 

50 

55 

180 απαρθαϑῖβ 

“Ὁ ΓΑ ἢ Α » “ » - , 

πελταστῶν οἱ ἔτυχον σὺν αὐτῷ ὀπισθοφυλακοῦντες- διώκοντες 

δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. οὔτε γὰρ ἱππεῖς ἦσαν 
-“ τΑ ’ὔ 

τοῖς Ἕλλησιν οὔτε οἱ πεζοὶ τοὺς πεζοὺς φεύγοντας ἐδύναντο 
Ἂ β γ » ὃλ 4 , Ξ- λὺ Ν ] Φ᾽'᾿ "᾿ » Ν 

καταλαμβάνειν ἐν ὀλίγῳ χωρίῳ: πολὺ γὰρ οὐχ οἷόν τε ἣν ἀπὸ 

τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν: οἱ δὲ βάρβαροι ἱππεῖς καὶ 

φεύγοντες ἅμα ἐτίτρωσκον εἰς τοὔπισθεν τοξεύοντες ἀπὸ τῶν 

ἵππων, ὁπόσον δὲ διώξειαν οἱ “Ἕλληνες, τοσοῦτον πάλιν ἐἔπανα- 
»-“ 7 ξδ “ “ [2 ΄ “ 1 ,ὔ 

χωρεῖν μαχομένους ἔδει. ὥστε τῆς ἡμέρας διῆλθον οὐ πλέον 
1 δ » Ἷ » Ν ΄, » ͵ ᾽ Ἁ »: 

πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, ἀλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. 

ἔνθα δὴ πάλιν ἀθυμία ἣν. καὶ Χειρίσοφος καὶ οἱ πρεσβύ- 
“- -“ -- ον “-“ - 

τατοι τῶν στρατηγῶν ἘΞενοφῶντα ἠτιῶντο ὅτι ἐδίωκεν ἀπὸ τῆς 
, ᾿ ᾽ Υ »] 4 Ν Ἁ ΄ » ᾿Ὶ 

φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους οὐδὲν 
“ , ’΄ “-“ 

μᾶλλον ἐδύνατο βλάπτειν. ἀκούσας δὲ Ἐενοφῶν ἔλεγεν ὅτι 
ΡῚ “- ᾽ “ Ν δι νὉ Νν Δ Δ Ε] “ ΄ὔ Ε] ΔῈ] ’, ὀρθῶς αἰτιῷντο καὶ αὐτὸ τὸ ἔργον αὐτοῖς μαρτυροίη. ἀλλ᾽ ἐγώ, 
ΕΝ » ἴ , 5 Ἁ ΝΑ « “ » “Ὁ ’ -“ 

ἔφη, ἠναγκάσθην διώκειν, ἐπειδὴ ἑώρων ἡμᾶς ἐν τῷ μένειν κακῶς 
ΝΝ ͵ :) "-» Ἀ » , ᾽ Δ Ν 5 , 

μὲν πάσχοντας, ἀντιποιεῖν δὲ οὐ δυναμένους. ἐπειδὴ δὲ ἐδιώ- 
) “ »Ὰ (- “ » “-“ Ἀ ἣν »"» » ὸΝ 

κομεν, ἀληθῆ, ἔφη, ὑμεῖς λέγετε: κακῶς μὲν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν 
“ 5 , Ἁ ΄ » “ Ἂς [ 

μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους, ἀνεχωροῦμεν δὲ παγχαλέπως. 
“ 3 “ , “ ᾽ ᾿ ἝΝ ΘΝ » Ἁ Ἁ ᾽ , 

τοῖς οὖν θεοῖς χάρις ὅτι οὐ σὺν πολλῇ ῥώμῃ ἀλλὰ σὺν ὀλίγοις 

ἦλθον, ὥστε βλάψαι μὲν μὴ μεγάλα, δηλῶσαι δὲ ὧν δεόμεθα. 

89 κατελάμβανον: πθ6 ἴδ6Π56, ἃ5 

ἀντεποίουν, ἃΌονΘ. (ΤΥ. ἐδύνατο κα- 

ταλαμβάνειν, ὈοΊονν. 

41 πολύ: ἴῃ ΘΙ ΡΠ δ [16 ρΡοβίτοη Ὀο- 

οᾶπ5θ οοηὐταθίθα ψὶῦἢ ὀλέγῳ 

χωρίῳ. 

οὐχ οἷόν τε ἢν: ο7΄. ΤΙ, 2, 10, ἀπᾷ [Π6 

ποΐο. 

42 καὶ φεύγοντες ἅμα, οτδη, τ}υ116 

Ποοῖησ. ΟἿ. εὐθύς νι ρατγίϊο., 

ΠΟ ΣΤ): 

48 εἰς τοὔπισθεν, δασμισαγα 5. "ῊΪΒ 

πηούμοα οὗ Πρ! ηρ, τη [α πλοιῖ5 

ὈΥ {πὸ Ῥαδυίῃίδη8, 15. Β8 16 501}} ἴο 

Ὀ6 οπαγδοίθσγιβῦϊο οὗ [Π6 ῬΘυΒΊ ΔΒ. 

44 ὁπόσον, (8 767 (8. 

ὦ. 6. Πρ ῬΘΥΙΒΙΔΠ5 

ἴῃ {ἀτπ Ρασβ θα ὑΠριη. 

45 μαχομένους: 

τῆς ἡμέρας, ἦν ἐΐ6 ΘΟΊγ86 ΟΥ̓ ἐΪι6 

ἄαμ. 866 {86 ποῖϑθ οἡ 1, {, 85. 
ΟἿ. δείλης, ὈδΙον. ΤΟΥ δᾶ, 

Πονθνοσ, ποὺ βίαν θα ἀΠῸ}} αὔξοι 

{Π 611 ἄριστον. 

40 τὰς κώμας: ἐ. 6. 

{ϊοπρα, ο. 2. 1176. 

49 οὐδὲν μᾶλλον, 076 ἐΐ6 ὩΊΟΥΘ; 

ὦ. 6. [μ8η 1ἢ ἢ μεᾶ ποῦ ἱπουγγρα 

{ἢο56 τῇθη- 

{ῃ6 τἰβὶς. οὐδέν 15, Οἵ ΘΟΌΓΪΞΘ, 

ἱΠΠΟΥ ΟἿ Ἷ].; 580 μεγάλα, ὈΘΙΟΥ͂, 

1557. 

51 τὸ ἔργον, ἐπ γοϑιι. 

δῶ ἐν τῷ μένειν, τῦλῖϊο εἰαμῖηο 

(ΟΠ γ 6 τ06 616}. 

δ4 ἀληθῆ. .. λέγετε: ἢ. 

ἃΒ γοῖι βᾶγ. 

80 τοῖς. .. χάρις, ἐπαγὶ Ποαύοι. 

6. ᾽ἢ νὰ 

10 
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“ Ἂς ς , ’ δ “Ὁ {τ » « 

νῦν γὰρ οἱ πολέμιοι τοξεύουσι καὶ σφενδονῶσιν ὅσον οὔτε οἱ 

Κρῆτες ἀντιτοξεύειν δύνανται οὔτε οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες ἐξι- 

κνεῖσθαι: ὅταν δὲ αὐτοὺς διώκωμεν, πολὺ μὲν οὐχ οἷόν τε χωρίον 
ἀδον Ξ ΄ ὃ ΄, ᾽ εἸτν ΤΣ δὲ ἮΝ ᾽ ᾿ " 
ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώκειν, ἐν ὀλίγῳ δὲ οὐδ᾽ εἰ ταχὺς εἴη 

ε - 

ημεις 

οὖν εἰ μέλλοιμεν τούτους εἴργειν ὥστε μὴ δύνασθαι βλάπτειν 

ἡμᾶς πορευομένους, σφενδονητῶν τὴν ταχίστην δεῖ καὶ ἱππέων. 

πεζὸς πεζὸν ἂν διώκων καταλαμβάνοι ἐκ τόξου ῥύματος. 

» ΄ 3 τ » ΄- ΄ ς »“» «ε ψ' Ὁ Ἁ ’ ἀκούω δ᾽ εἶναι ἐν τῷ στρατεύματι ἡμῶν Ῥοδίους, ὧν τοὺς πολλούς 

φασιν ἐπίστασθαι σφενδονᾶν, καὶ τὸ βέλος αὐτῶν καὶ διπλά- 

σιον φέρεσθαι τῶν ἸΤερσικῶν σφενδονῶν. ἐκεῖναι γὰρ διὰ τὸ 

χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, οἱ δὲ 

“Ῥόδιοι καὶ ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται χρῆσθαι. ἢν οὖν αὐτῶν 
» , ͵ὔ ψ Γι ΝΥ Ἅ ἈΝ -“ 

ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφενδόνας, καὶ τούτῳ μὲν δῶμεν 

αὐτῶν ἀργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν ἐθέλοντι ἄλλο ἀργύριον 

τελῶμεν, καὶ τῷ σφενδονᾶν ἐν τῷ τεταγμένῳ ἐθέλοντι ἄλλην 

τινὰ ἀτέλειαν εὑρίσκωμεν, ἴσως τινὲς φανοῦνται ἱκανοὶ ἡμᾶς 

ὑφελεῖ ὁρῶ δὲ ἵππους ὄντας ἐν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέ ὠφελεῖν. ὁρ ὦ στρατεύματι, τοὺς μέν 

58 ὅσον: οὗ ΞΡ866, 85 ὁπόσον, ΒΌΟΥΘ, ἴῃ ἃ 16]. οἰδαδο, ἃ8Β α 9. 190 ἢ. 

]. 44. Νοῖθ, Βονγϑυϑσ, ὑπαΐ {86 16]. οοη- 

59 οἱ ἐκ χειρὸς βάλλοντες: 1. 6. οἱ Β᾽ΓΠΟΌΟΙ 1Β σΊνθη ἊΡ ἴῃ [86 ποχῖ 
ἀκοντισταί. ΟἸα 58. 

62 ἐκ τόξου ῥύματος, υἱέϊ, αἱ οι- 
50οὐ ἡπ6 βδίαγί. Οὔ. ἐκ πλέονος, 

Ι,10, 47, 
ἡμεῖς : δπθιτη]δίοθα ἴο μέλλοιμεν, 

ὙΠΘΥΘ γγ7 ΒΒου]α Πᾶνθ οχρθοίθα 
ἡμῖν (στ ἢ δεῖ. ΤΎΔΠ5., 85 1 [Π6 

σοπβύσγπιοι!οη 766. ῬΘΙΒΟΙΒΘΙ, 106, 

ἀῇ τῦὸ αὖὸ ἰο. . ., ασῦο ποθα ο΄. 

ΟΥΓ. αἰδο [Π8 ποῖθ οῃ ποταμός, 11, 4, 

1. ὙΠ μέλλω {πΠ6 ροίοῃηςίαὶ 
ἔουτη 15 1655 ἔγθαπθηῦ; εἰ μέλλομεν 

ψου]α πᾶγθ ὈΘΘη ΠΟΙΤΉΔ]. 

θ4 τὴν ταχίστην, αὐ ογοο. ΓΘ ε]- 

ἸΡ5Ὶ5 οὗ ἃ ἴθι. ποι (ὁδόν) 15 

ΒΆΤΟΥ ἔθ]. 

656 ἀκούω 8) εἶναι: 566 1, 5, 105, ἃπα 

{86 ποίθ. 

ὧν... ἐπίστασθαι : 806. ἃπα ᾿ἰπῆηῃ. 

66 καὶ . . - φέρεσθαι, 6α77265 ουθη, 

ἐιοῖοθ α8 7αῦ. ἘΒῸΣ [89 νΌ. ε΄. 
1|8..18: 

ΘΤ διὰ τὸ. .. σφενδονᾶν, δεοαῖι86 

ἐμ6 βδίοηιοβ ἐμποῃ δἰζησ αὖὸ α8 

ἰαγσο α8 ἐπε δέ. Νοῖθ μὲ {Π9 
8]. 15. Ῥσβα, 

69 αὐτῶν : 566 {Π6 ποΐθ οη 6. 1.91. 
10 πέπανται : ἔογ {Π6 γν. 6Γ. 1,9, 69, 

8Δηα {Π6 ποίθ. ΏΘΙΘ νγ85 85 γοῦ 

ΠΟ ὕΤΌ0Ρ} Οὗ 51ΠΡΌΥΒ ἴῃ {Π 6 ἃτιην. 

τούτῳ: ΞΞ- τῷ πεπαμένῳ (κεκτημένῳ); 

βίηρ, ἀθβρὶῦθ {πΠ6 ργθοθαϊηρ ρΡ]. 

11 αὐτῶν, 7017 ἐποΉυ, . 6. ἐΐι6 εἴη. 

12 ἐν τῷ τεταγμένῳ, τυΠογουθ7 5ἐα- 
ἐϊογοα!. 

ἄλλην .... ἀτέλειαν, δα: Θ᾽ ρἐϊζοη, ΓΥΟΊΝ 
80Ώ16 ΟΠ} αἰτιέψ. 

60 
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ΠῚ ΄, Ἁ ΩΝ »-" μ , 
τινας παρ᾽ ἐμοί, τοὺς δὲ τῶν Κλεάρχου καταλελειμμένους, πολ- 

λοὺς δὲ καὶ ἄλλους αἰχμαλώτους σκευοφοροῦντας. ἂν οὖν τούτους 
, 5 ΄ , Ν » “ Ἃ Ν [2 

πάντας ἐκλέξαντες σκευοφόρα μὲν ἀντιδῶμεν, τοὺς δὲ ἵππους 
Ἵ Φ εἰς ἱππέας κατασκευάσωμεν, ἴσως καὶ οὗτοί τι τοὺς φεύγοντας 

ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καὶ ταῦτα. καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδο- 
-“ Ν ᾽ ΄ ᾿ “ “ ᾿ Ν᾿ 4 “ ΕῚ 

νῆται μὲν εἰς διακοσίους ἐγένοντο, ἵπποι δὲ καὶ ἱππεῖς ἐδοκι- 
, σον γ6 ,ὔ ᾽ , εἶ χῷ Ν ’, 

μάσθησαν τῇ ὑστεραίᾳ εἰς πεντήκοντα, καὶ σπολάδες καὶ θώρακες 
᾽ “ 2 4 ὦ Ἢ " Ω » ς 

αὐτοῖς ἐπορίσθησαν, καὶ ἵππαρχος ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Ἰ]ολυ- 

στράτου ᾿Αθηναῖος. 

ἘΥ.- 
πρφαίτερον ἀναστάντες. 

Μείναντες δὲ ταύτην τὴν ἡμέραν τῇ ἄλλῃ ἐπορεύοντο 
(ὃ Ν ξδ } Ἁ -»" 

χαράδραν γὰρ ἔδει αὐτοὺς διαβῆναι 

ἐφ᾽ ἣ ἐφοβοῦντο μὴ ἐπιθοῖντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν οἱ πολέμιοι. 

διαβεβηκόσι δὲ αὐτοῖς πάλιν φαίνεται Μιθραδάτης, ἔχων ἱππέας 
, , Χ Ν ΄ ᾽ “2 ΄ 

χιλίους, τοξότας δὲ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακισχιλίους - τοσού- 
ἣν » ’ὔ Ἂν - αὐ . ’ Ἃ “κα τους γὰρ ἤτησε Τισσαφέρνην, καὶ ἔλαβεν ὑποσχόμενος, ἂν τού- 

τους λάβῃ, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς “λληνας, καταφρονήσας, 

ὅτι ἐν τῇ πρόσθεν προσβολῇ ὀλίγους ἔχων ἔπαθε μὲν οὐδέν, 

πολλὰ δὲ κακὰ ἐνόμιζε ποιῆσαι. ἐπεὶ δὲ οἱ λληνες διαβεβη- 

Ἴ4 τοὺς μέν τινας, 5076 ἔειν. (Γ. 

ΠῚ 9. 59. 
ἴδ παρ᾽ ἐμοί: Χρη., ἃ5 ἃ τη8η οὗ 

τηθ 8 η5, μΒ8α Ὀτουρηῦ Πουβο5 ἢ 

Ὠΐπη. 
τῶν Κλεάρχου: ἴον (ἸΘΑΤΟ τ᾽ ΓΟῸΡ 

οὗ ΠοΙΒΘ 566 1, ὅ, 82; ἴῸΓ {Π 611 

ἀοβουίίομ, 11, 2, 831.. Ἐν] θη ΠΥ 

ΒΟΙῚΘ. ΠοΙΒΘ5. πα Ὀθθη Ἰοῖ Ὀ6- 

Βἰηά. 
7 σκευοφόρα. . . ἀντιδῶμεν, ρει 

φαο]ο-αγιϊηναῖα ἦγ, ἐιοῖγν' ῥίαςο8. 

18 εἰς ἱππέας, 707 ἐασ αν». 

79 καὶ ταῦτα: καί 15 ἰηὔοηδβῖνο, ηοῦ 

οοημπηθοῦϊννθο. ΤῺ βϑυπαάρίοη. 15 

ΤΟΡΊΪ8 1, 

80 ἐγένοντο, 1676 Θητΐρρες!. γίγνο- 

μαι ΤηΔ Υ ΒΌΡΡΙΝν ἃ Ῥάββῖνθ ἴο ἃ]- 

τηοβῦ δ8ην ν. 

ἐδοκιμάσθησαν : {π6 ν}. 15 Ξαρροβίθα 

Ὀγ ὑμ6 Αὐἰὶο οαβίοση οὗ πᾶνὶπσ 

811 σα Πα] αἴθβ ἔου σαν ΔΙΓῪ ΒΟΎν ἴθ 6 

Ρᾶ55 οοσίαϊη ἰθβίβ (8 δοκιμασία) 

θϑίογθ {86 βουλή (ϑεηαίο). 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΡΥ 

1 μείναντες : 1. 6. {5 ἀἂν ψὰ5 οὐ- 
οαριθα ψιῖἢ {πὸ δασὰὶρηηθπΐ οὗ 

{Π 6 σᾶ συ. 

ῷ χαράδραν: ὦ. 6. ἃ αδ60Ρ ψγαΐθυ 

ΟΟΌΓΒΘ, ῬΓΘΒΌΙΏΔΌΪΥ αὐ. 

8 ἐπιθοῖντο: ἴοῦ {86 ἔογιη 566 {Π6 

ποίθ οἡ 1, 9, 20. 

θ ἤτησε: ψΊΓ ἔπνο 8δοοβ.: οὐ. 1,8, 09. 

Ἴ λάβῃ, παραδώσειν : Π6 5Α]α, ἂν... 

λάβω, παραδώσω. 

καταφρονήσας : ποῖθ Π6 ἴθηδθ, πατ- 

ἴπῷ ὁοηϊ6 ἰο εἰοβρῖδε. 
8 οὐδέν, πολλά: 8η εοἤἴροίννα 

ΟΠ 51). 

20 
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,ὔ » “ - ’ “ 2 ᾿ “ἢ ’ ΝΣ κότες ἀπεῖχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτὼ σταδίους, διέβαινε καὶ ὁ 

Μιθραδάτης ἔχων τὴν δύναμιν. παρήγγελτο δὲ τῶν τε πελτα- 

στῶν οὺὗς ἔδει διώκειν καὶ τῶν ὁπλιτῶν, καὶ τοῖς ἱππεῦσιν εἴρητο 
“-“ δ "- ᾿] ’ὔ ς -“" , » ἈΝ ΝῊ ς 

θαρροῦσι διώκειν ὡς ἐφεψομένης ἱκανῆς δυνάμεως. ἐπεὶ δὲ ὁ 

Μιθραδάτης κατειλήφει, καὶ ἤδη σφενδόναι καὶ τοξεύματα ἐξι- 
“ 2 ΄ "“» “ “Ὁ ΄ Ν » ι Μ 

κνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς “ἄλλησι τῇ σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον 
ε , - ν Ν συν “ » “Ὃδ Ν . ᾿ , 5 ᾿] 

ὁμόσε οἷς εἴρητο καὶ οἱ ἱππεῖς ἤλαυνον: οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ 

ἔφευγον ἐπὶ τὴν χαράδραν. ἐν ταύτῃ τῇ διώξει τοῖς βαρβάροις 

τῶν τε πεζῶν ἀπέθανον πολλοὶ καὶ τῶν ἱππέων ἐν τῇ χαράδρᾳ 
Ν 5" ΄ » » ΤᾺ Ἁ Ν 3 7 » , 

ζωοὶ ἐλήφθησαν εἰς ὀκτωκαίδεκα. τοὺς δὲ ἀποθανόντας αὐτοκέ- 

λευστοι οἱ “Ελληνες ἠκίσαντο, ὡς ὅτι φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις 

εἴη ὁρᾶν. 

καὶ οἱ μὲν πολέμιοι οὕτω πράξαντες ἀπῆλθον, οἱ δὲ Ἑλληνες 
᾽ κ᾿ , Ν Ν κ᾿ ε ΄ὔ » 7, Φ τἰςἰ Ω Ν 
ἀσφαλῶς πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν 

Τίγρητα ποταμόν. 

αὐτῇ ἣν Λάρισα: ᾧκουν δ᾽ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆζδοι. 

ἐνταῦθα πόλις ἣν ἐρήμη μεγάλη, ὄνομα δ᾽ 

τοῦ δὲ 

10 ὅσον, αδοιιέ; 6.1, 3, 15. 

11 παρήγγελτο . - - εἴρητο, τογα παα 

δεθη, ρα88εα!... ὀοπιηναταῖ5 παὰ 

δεθη, συ. ΟΠἿΙΡ ἴπ {Π6 ο856 οὗ 
γ05. οὗ Βαυῖηρ' 8η6 ΘΟΙΏΤ 8 Πα] Πρ, 

8 Πα οὗ παρασκευάζω 15 [Π:8 ᾿τη ρ6Γ5. 

Ῥᾶ55. ΘΟΙΏΤΠΟΝ ἰῃ (ατροκ- - ἃ 

ΤηΔΙΚοάῖ, οοπίταβῦ πὶ Τδίϊη. 
ΟἿ. οἷς εἴρητο, Ἰ)»6]ονν. 

πελταστῶν... ὁπλιτῶν: ρδγύ{1γ6 

αὶ οὕς. 

18 θαρροῦσι, δοϊα!ϊῃ. 

16 ἐσήμνε: ο΄. 1, 2, 98, πα {πΠ6 ποῖϑ. 

10 οἷς εἴρητο: γ8η8. 85 ἢ Ρ6Γ78., 

ἐμ ο86 τὐπὸ παα θόοη, οὐαογοί. 

17 τοῖς βαρβάροις, ον ἐπα ραγὲ οΥ 

ἐπι θαγθαγίαη. 

19 αὐτοκέλευστοι : 566 ἢπΠ6 νοσϑΌ. 

ἴου βίη 18 } ΘΟ ΡΟΙ 68. 

21 ὁρᾶν: ο7. ὁρᾶσθαι, Τῖ, 3, 8, δπᾶ 

{Π6 ποίθ. 

28 τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας: ο΄. Τ|, 2, 

29, ἃπα {86 ποΐθ. 

ἀφίκοντο. . . ποταμόν: {Π15 ῬΙΟΥΘΒ 

ὑπαῦ {πον πᾶ οτοβββα {ῃ6 Ζ8 0 

δὖῦ ἃ Ῥοϊηῦ Βοιῃὴθ αἰβύϑποθ 8θονθ 

15 Τα πούϊοη ἢ {Π6 ΤῚΊΡΤΥΙΒ. 

25 Λάρισα: {Π6 τὰ]η5 ΠΟΥ ΟΔ]]ρά 

Νιηιγα, ΔΡΡΑΤΘ ΠΟΥ ἰαἀοπίϊοαὶ 

ἢ [ῃ6 Οδδὴ οὗ ὅδβη. χ:Ἱ] 
8Π6 12, Ὀαΐ, ἴῃ τ θα] ν, ἃ Ροτγίϊοη 

οὗ {Π6 στοαῦ δοιῃρίοχ οὗ οδρὶί815 

τη 8 ΕἸ Πρ πΡΡ ΠπΠ6 ἃποϊθηὺ ΝΙΠον ἢ 

(5θ 6. Ὀθ]ου). [ποϊααρα ἴῃ {686 

γγ 85 4150 {πΠ6 δβθη οὗ ἅϑη. χ: 19, 

ἃηα 1 Πᾶ5 ὈΘθηὴ δϑβατηθα ὑπδὲ 

815 (1 ὑπθ ἔογτιη τὶ {πΠ6 «τί. 

ΑἹ ἘΒ56Π) τη. Πᾶνθ βιισροβίθα 

ἴο Χρη. πΠ6 πϑηὴ6 1,8 17158, νυ ΠΙΘἢ 

τ 85, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΘΟΙΠΤΊΟΉ ἴῃ ὙΘΘ06, 

αἀρβισπαύπρ' {πΠ6 οἰἰδαοὶβ οὗ νϑτὶ- 
ΟἿΒ ὕΟν 5. 

ἹΜῆδοι : Χρη. γηδὺ τϑῖον ἴο {Π6 τορὶδ- 

ὑνοῖγ βῃογῦ φροιϊοα οὗ Μβαϊδπ 

οσσπρδύϊοη (Ὀοἴονθ {ΠῸ6}} θα ρὶτθ 

νγὰ5 ονουσοννη Ὀν Οὐγαβ), θυζ 

20 
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τείχους αὐτῆς ἣν τὸ εὗρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, ὕψος δ᾽ ἑκατόν" 

τοῦ δὲ κύκλου ἡ περίοδος δύο παρασάγγαι: ὠκοδόμητο δὲ πλίν- 

θοις κεραμεαῖς: κρηπὶς δ᾽ ὑπῆν λιθίνη τὸ ὕψος εἴκοσι ποδῶν. 

ταύτην βασιλεὺς Περσῶν ὅτε παρὰ Μήδων τὴν ἀρχὴν ἐλάμβα- 

νον Πέρσαι πολιορκῶν οὐδενὶ τρόπῳ ἐδύνατο ἑλεῖν: ἥλιον δὲ 

νεφέλη προκαλύψασα ἠφάνισε μέχρι ἐξέλιπον οἱ ἄνθρωποι, καὶ 
“ ες 

οὕτως εαλω. 
ἊΝ ΄ Ἀ ἰὰ Ἂ ᾿Ὰ Ν Ἀ 

παρὰ ταύτην τὴν πόλιν ἣν πυραμὶς λιθίνη, τὸ μὲν 

εὗρος ἑνὸς πλέθρου, τὸ δὲ ὕψος δύο πλέθρων. 
3 Ἄρες ΄ 

ἐπὶ ταύτης 

πολλοὶ τῶν βαρβάρων ἦσαν ἐκ τῶν πλησίον κωμῶν ἀποπε- 

φευγότες. 
᾿] “ 4. ᾿Ξ ΄ Χ “ [, ἃ Ν 

ἐντεῦθεν ὃ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας ἕξ πρὸς 
-“ »Ἤ ’ » δὲ ἣ “- , , 

τεῖχος ἔρημον μέγα κείμενον: ὄνομα δὲ ἣν τῇ πόλει Μέσπιλα" 

ἰ 18 τποῖθ ᾿ΠἸκοῖν ὑμᾶῦ ἢΘ [15 

ΒρΡϑακίηρ Ἰοοβθὶγ. Νβϑιῦπου ΠΘ 

ΠΟΡ δἰβ τϑδάθιβ ἔθ! ᾿πίθγοδίθα 

ἴη {Π6 ἰδίου οἵ {πΠ6 ἀθβρίβθα 

δι ατΐδη5, Βὼ ΒΘ Β85 ποίῃ!ηρ' ἴο 

ΒΆΥ οὗ [ῃ6 ρουτυ οἵ Νίηθυβῃ, 

ἐφῃδὺ στοϑῦ οἰΐγ.᾽ 
20 πόδες: ο΄. πλέθρα, 1, 2, 80, ἃπᾶ 

{πῃ 6 ποῖΐθβ. Οὐμηὐγαβϑὺ ὕψος, δου. 

8Π4 ποδῶν (6 ]ονν, 1]. 28). 

2 πλίνθοις: ο7΄. 11, 4, 52. 

28 εἴκοσι ποδῶν: ἃ 5ἰαΓϊοηηθηῦ 6ΟΥ- 

τοδοτγαθα ὃν οχοδνδύϊοηβ. 

29 βασιλεὺς Περσῶν: Οὐὑτβ [Π6 

ατοδῦ. 
80 ἥλιον. .. ἠφάνισε: ε΄. “1 ν1}} 

ΟΟνο {πΠ6 βὰη μι ἃ οἰουα," 

ΕΣ ΖΘΙΚ. χχχὶϊ: 7. ΤῊΘ ρΡᾶββᾶρθ 15 

οΠ6 οὗ ἀοιθύξι! ἱπίθυργοία οῃ 
(089 Μ55. ρῖνϑο ἥλιος... νεφέλην 

προκαλύψαθ). ΧΟΘῊ. ΤῈ8Υ δᾶνθ 

τηθαηΐ ὑπᾶῦ {Π6 οὖν νυν 5ῆτοπαρα 

ἴῃ ἴορ, ΟΥ ὑμαῦ ὕποτθ ψὰβ ἃ 

ΘΟΙΡ56 ([Π 6 Γ6 νγὰβ ΟἹΘ ἴῃ 00 Β. 6.). 

ῬΙΟΌΘΌΙΥ ΡΟ Ποιθ ἀπαᾶ ἴῃ 8.12 

ὯΘ 15 οἵ νὶ προ Ἰοοδ] ὑγδα!τοηβ. ΤῸ 
1Π6 Ῥοραϊαν τϊπμα ὑποτθ Πὰ5 ἃ]- 

γᾶ 5. ΒΘοιηθα ἃ οοηπηροίίζοη Ὀ6- 

ὕνθθπ ΠΥ ΚΠΘ55 ἃπα αἰβαβῦθυ, 

82 πόλιν: ἴον {Π6 6856, οὗ, 1, 2, 18, 

8Δη6 [86 ποίθ. 

πυραμίς: ποῦ 8ἃ ΡγΓδιηϊα, Ὀαΐ, 88 

{ῃ 6 ΤᾺ]Πη5 5011] ἴο ὈΘ 5665 τη 8 

ΟΙθαν, ἃ βγπούασθ οὗ βϑυϑσδὶ 

βου θβ, ΘῈ ἢ βιη8 16 Υ ἔπη {Π6 

1αϑύ. Τύβ ργθβϑηῦ ποῖρσῃηῦ 15 βαϊά 

ἴο Ὀ6 141 ἔθοῦ πα [{Π6 Ὀᾶδ56 15 

150 ἔθοῦ βᾷᾷᾳᾷᾶγθ. ῬΥΘΒΌΤΠΔΌΪΥ 

Χρη. ὕοοῖκ πὸ τη β Γι θηἶβ Ὠϊτη- 

5618, ἃπ6 1Ὁ την 0611} Ὀ6 {πμαῦ ἴῃ 

15 ὑἰπη6 {Π6 Ποῖρηῦ νγὰβ ρυθαῦου, 

ἴῃ φεορογίϊοη ἴο {Π6 Ὀᾶ8Β6, [Π8Π. 

ΠΟΥ͂. 

λιθίνη: ΤΟᾺ}]}ν οἵ Ὀτίοκ, πὶ ἃ 

βίοπμϑ ἔδοϊησ. ΤΠ 85 ἃ παῖι- 

ΤᾺ] 8πα] Θοτησηοη τοῦθ οὗ Ὀ011α- 

ἴηρσ: [Π6 Ὀᾶ56 οὗ ἀατδ ]6 βἴοῃθ 

ἃ Πα ΠΡΟ {Π15 ἃ βΒιρογβίποίατθ 

οὗ πτδύθυιδ] ᾿ΙΡΉΤΟΥ Δ Πα ΤΏΟΓΘ 

ΘΑΒΙΪΥ ποῦ κθᾶ. 
84 ἦσαν... . ἀποπεφευγότες : ΘΔΟἢ 

Θ]θυηθπῦ Πὰ5 15 ΟΠ ἴοσοθ: 566 

ΟἹ εἶναι... φυλάττων, 1, 2, 122. 

86 παρασάγγας ἕξ: {πΠ6 δοίτδ] αΪ5- 

ἴδποθ Ὀθύνθοη {Π6 ταἱῃβ οὗ ΝΊτη- 

τα 8ἃπα ἴμποβθ οὗ υναη)κ 

(Ιέσπιλα) 15 ΘΙ; [66 χη 1168. 

87 Μέσπιλα : οΥ. [89 ποῖθ οῃ Λάρισα, 
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18 

ΟΝ ΤΕ Θαρ: ΤῪ 185 

Μῆδοι δ᾽ αὐτήν ποτε ᾧκουν. ἣν δὲ ἡ μὲν κρηπὶς λίθου ξεστοῦ 
, Ἂς τ Α ΄ -“ ᾿ Ἁ “ ’ 

κογχυλιάτου, τὸ εὖρος πεντήκοντα ποδῶν καὶ τὸ ὕψος πεντή- 
ΜΝ ἂς Ἂν 4 ᾿ , Α "“" ΝῚ Ἁ 

κοντα. ἐπὶ δὲ ταύτῃ ἐπῳκοδόμητο πλίνθινον τεῖχος, τὸ μὲν 
5 [4 “ Ν ΥΩ « , [ον ἈῚ 2 ς 

εὖρος πεντήκοντα ποδῶν, τὸ δὲ ὕψος ἑκατόν: τοῦ δὲ τείχους ἡ 

περίοδος ἐξ παρασάγγαι. ἐνταῦθα λέγεται Μήδεια γυνὴ βασι- 

λέως καταφυγεῖν ὅτε ἀπώλλυσαν τὴν ἀρχὴν ὑπὸ Περσῶν Μῆδοι. 

ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιορκῶν ὁ Περσῶν βασιλεὺς οὐκ ἐδύνατο 
», , ς -“ », ΄ οὔτε χρόνῳ ἑλεῖν οὔτε βίᾳ" 

2 “ Ν -“ ( «ὦ 

ἐνοικοῦντας, καὶ οὕτως εαλω. 

Ζεὺς δὲ βροντῇ κατέπληξε τοὺς 

᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τέττα- 

ρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, οὕς τε 
Ε} Ἁ Μ ᾿ς " Μ Ἀ Ν » ᾿ ΄΄ “ Ἀν 

αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν ᾿Ορόντα δύναμιν τοῦ τὴν 

ἃ ΌονΘ. ΝΙΊΠΘυΘἢ τνγὰβ αἀοβίσογθα 

ὈΥ Ονεὰβ {μ6 ατοαῦ ἴπ 549 8.σ. 

Τῦ νγὰβ {Π6 Ἰαβϑύ 8πα τηοβῦ ποίρα 

οὗ {Π6 οδρι 815 οὗ Πῃ6 Αββυσῖδῃ 

ΘΙΏΡΙΓΘ, 8Π6 15 5816 (Ὀν ΠΟΘ οΟΥΙ5 

ΒΙΘΌΪα5 11, 8) ἴο ᾶνθ Ὀθθῃ οὗ 

ΒΌΘΙ Θηοστηοιβ οχίθηῦ {μ8ὺ [Π6 

οἰσουτῦ οὗ 115 γγ08}15 νγὰβ 480 βύδαϊδ, 
ΟΥΓ ΠΘΔΙΙΥ 60 τη ῖ]65. (ΤῊ]Β ἀρ Θ 65 

ΜΙ ΦΟΠδἢ 111:9, “ΝΟΥ ΝΙΊΠΘνΘ ἢ 

85 8π Θχοθθαϊηρ' στθαΐ οἱἵυ οὗ 

ἴῆτθθ αδυβ᾽ 7ουσπου.) ΤῈ 

ἸΘηΡῚ ρσίνθη Ὀν Πιοάογιβ (150 

βίδα 18) ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΟ5. ΤΟΌΡΉΪΥ ἴο 

{860 ἀϊδίαποθ ᾿εΐνθθη [1μγῖδἃ 
8η4 Μ6βρι]8. ΈΉΘ5Θ βίδζθιηθηΐβ 

τητιβύ θ6 ἀπαογβίοοα 85 ἱπο] πα !]πρ' 

[Π6 οδρὶΐα]β Ὀα1ΠῸὺ αὖ ἀϊιῆογθηΐ 

Ῥουῖοαβ, ἔοτ {Π6 ἔοι Πα 6. οὗ θᾶ ἢ 

πον ἀν παβὺν δβύδ Ὁ] 156 α οπθ6 οὗ 

ΒΒ οσπ. Εχοανϑίϊοηβ αὖ ὑῃ656 

Βῖθβ Βᾶνθ Ὀστουρῃῦ ἴο ΠΡ 6χ- 
θηβῖνθ τϑυηδὶπβ οὗ ρϑῖδϑοθβ 8πα 

Ἰτηρογίδηῦ ἡγοῦ οὗ ἂτῦ, ϑην οὗ 

ὙΠΟ ἅτ ἴθ {πῃ6 Βυι 5 Μὰυ- 
ΒΘΌΤΗ. 

898 Μῆδοι... 

ΟὨ ]. 25. 

ᾧκουν : 566 [Π6 ποίθ 

89 κογχυλιάτου: ἃ Πᾶτα [ΟΒΒΠΠθτ- 

Οἷἱβ5 βΒίοπμϑ, ΘΔ Ρ806 οὗ τθοθί ν]ηρ ἃ 

ΒΙΡῚ ΡΟ]ΊΒῊ -- 5011} βρα 85 {Π6 

Θοτήσηοη Ὀα]]αϊηρ τηϑίθυ! 8] 1π 

{815 αἰβίσιοῦ. 

42 ἕξ παρασάγγαι: ΔΡΡΑΙΘΗΟΥ 6χ- 

ἀσροταίθα; οἰρηῦ τη1165 15 {896 

οβίιμηδίθ οὗ τηοθγη {γᾶν 6.5. 
Μήδεια: [ῃη6 ϑ1η6 οἵ Οὁη6 οὗ [Π6 

νῖνοβ οὗ Αβύγαροϑβ, {π6 Ἰαβύ Κίηρ' 

οὗ Μραϊἃ. 

48 καταφυγεῖν: ἴοτοθ οὗ {Π6 ῥτϑρ.ὃ 

ΘΙ Θ: 10: 
ἀπώλλυσαν 15 ἃ νἱγῦπ8] Ρ888., 

1067}6 δεῖη τοδθοα ο7. 

45 βροντῇ κατέπληξε: 8 ὙΠΟ]]Υ 

ΟΌΒΟΌΓ͵ΓΘ ὑγσϑα!ς!]οη, ἱπα]οαύϊπρ' 8Ρ- 

ῬΔΓΘΗΓΥ 8. σοππθοίοη Ὀούνγθθῃ 

ΒΟΙΏΘ. ῬΒΒΠΟΙΏΒΠΟΙ, ὈΘΙΙθνθα ἴο 

6 βιρουηδίυτγα), πα {Π6 ἴ811} οὗ 

{86 οἴΐγ. 

48 εἰς : [ΘΙ ΡΟΓΙΔ]; οὗ. 1, 1, 4. 

49 ἔχων: ἰἢ {ὑπ6 ἰοχῦ ἰ5 τὶρῃηῦ [15 

τηπιβῦ Ὀ6 ὕδιθῃ τῖΐῃ ἦλθεν (α. 

ἔχων ἀνέβη ἃπα ἔχων ἐβοήθει, Ὀ6- 

Ἰονν, δπα βθθ {86 ποίθ οῃ ], 1, 8, 

Δ ηα 415οὸ σι! ἐπεφάνη. ῬΙΟΡΟΤΙΣ 

ἔχων ΒΒομ]α μΒᾶνο θΘθη θχρυθεβθα 

 Αὺς 
ὕτο - 

4 



600 

180 ἀπαθεῖς 

βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος καὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρβά- 

ρους καὶ οὺς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεῖ ἐβοήθει, καὶ 

πρὸς τούτοις ὅσους βασιλεὺς ἔδωκεν αὐτῷ, ὥστε τὸ στράτευμα 
᾿ . ΄ 5 ἣν 9 5 Ἁ » ἐ Ν. Ἂ “ ’ 

πάμπολυ ἐφάνη. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένετο, τὰς μὲν τῶν τάξεων 
ΝΜ Ψ ἣ Ἀ ᾽ Ἁ ΄ Ἁ ᾽ ΄σ 

ὄπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼν ἐμβαλεῖν 

μὲν οὐκ ἐτόλμησεν οὐδ᾽ ἐβούλετο διακινδυνεύειν, σφενδονᾶν δὲ 

παρήγγειλε καὶ τοξεύειν. ἐπεὶ δὲ διαταχθέντες οἱ “Ρόδιοι 
᾿Ὶ , Ἁ “ , 5 , Ν ᾽ Ἀ « ᾿ 

ἐσφενδόνησαν καὶ οἱ τοξόται ἐτόξευσαν καὶ οὐδεὶς ἡμάρτανεν 
᾽ , »ΌΝ Ν ᾽ ΄, ᾽ ἮΝ 5: “- Ὁ ὺ- 
ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ εἰ πάνυ προὐθυμεῖτο ῥάδιον ἣν, καὶ ὁ Τισσα- 

φέρνης μάλα ταχέως ἔξω βελῶν ἀπεχώρει καὶ αἱ ἄλλαι τάξεις 

ἀπεχώρησαν. 
Ν Ν ᾿ - Πὰν, ἢ: ΝῚ ι ᾽ ΄ ἂ τ ὦν καὶ τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας οἱ μὲν ἐπορεύοντο, οἱ δ᾽ εἵποντο" 

Ἀ 3 ,ὔ Ρ] ἊἬἍ «ς ω “ , » ,ὔ , 

καὶ οὐκέτι ἐσίνοντο οἱ βάρβαροι τῇ τότε ἀκροβολίσει: μακρό- 
Ἂν Ψ «ς , Ὁ “ » . Ά, “Ὁ “ 

τερον γὰρ οἵ γε ἱ Ῥόδιοι τῶν Περσῶν ἐσφενδόνων καὶ τῶν τοξοτῶν. 
, ᾿Ὶ Ν , Ἁ , Ὁ “ ͵ , « , 

μεγάλα δὲ καὶ τόξα τὰ ἹΤ]ερσικά ἐστιν: ὥστε χρήσιμα ἣν ὁπόσα 
ΞΕ Τὶ - , “ σ “ἢ Ν ’ ΄, 
ἁλίσκοιτο τῶν τοξευμάτων τοῖς Κρησί, καὶ διετέλουν χρώμενοι 

“ “ ͵,ὕ ΄ὕ Α-ς 5 ͵, ΄ ΕΣ «»ὔ 

τοῖς τῶν πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω ἱέντες 

μακρᾶν. ηὑρίσκετο δὲ καὶ νεῦρα πολλὰ ἐν ταῖς κώμαις καὶ 

δρδῖη, αὖ, ἃ5 1ὖ 15, γχ ἢδνθ ἔχων 

{ἢτθ6 {ἰπη|65 ἃπα ἔχοντος ΟΠῸΘ ἴῃ 

{815 βθῃΐθῃσθ. 

᾽Ορόντα: ἴον {Π6 ἴοτγτη 566 1, 4, 15, 

8Ππ6 {Π6 ποίθ. 

80 ἔχοντος: (7. 11, 4, 39, δηα {6 

ποΐθ. 

81 ὁ βασιλέως ἀδελφός: ο7.11,4.110. 
δ2 ὥστε... ἐφάνη: οΥ΄. 11,4.110 ἢ. 

δ8᾽ τὰς μὲν -« - - τὰς δέ: 7. 6. [Π6 

Αὐθ ΚΒ 616 [Πτθαΐθηθα οἡ [ἢ ΓΘ6 

51465 οἵ {Π6 βΒαᾳδτθ. 
δ4 ἐμβαλεῖν... διακινδυνεύειν : ποΐθ 

{86 σΠ βιη. 

δθ διαταχθέντες, δἰαξϊογιοι αἱ ἰη- 

ἑογυαῖϑ. 

58 ἀνδρός, ᾿ι15 ἩταΟΊΙ. 

οὐδὲ... ῥάδιον ἦν: Ὀθοδτι56 οὗ {Π6 

ἄἀθη56 σά Κβ οὗ {Π6 βπϑιην. 

.62 ἐσίνοντο: ΟἿ. ἀσινῶς, 1|, 3, 115, 

8δη [86 ποΐϑ. 

68 καὶ τῶν τοξοτῶν, οὐοην ἐπαν, ἔ]ιο 

δοιῦηιθη. ὙΠαῦ ὑπο ν σου] Πτ1] 

ἘΠ 61 ΥΩΪΒ51165 ἔαυ μου {Π8η {6 

ῬΘΙΒΙΔΠ ΒΙΪΠΡΘΤΒ Πᾶ5 δΙΓΟδ αν 

ῬὈθθη βίδίοα (αθονθ, ο. 8. θὉ ἢ). 

ΤῊΘ οχὺ οὗ {Π15 Ρᾶββδρθ 15, πον - 

ΘΥΘΙ, ΥΘΙῪ ὉπΠΟΘΓύδΙ]η. 

656 τῶν τοξευμάτων : {ῃ 656 ὙγΟΓΩ͂Β ΓΘ 

Ῥτδοϊτοίθα Ὀν (ἄθιηο]}, ἰῃ ΟΥΟΘΓ 

{μαὺ ὁπόσα την Τοῖθυ ποῖ ἴο {πὸ 

ΔΙΤΟΥ͂Β οὗ {Π6 δῆριν, Ὀπΐ ἴο 

Ποῦ θον5. ΤῊ Οτοίδηβ οουἹα 

ποῦ τη 1 τι86 οἵ [Π9 ἸοΠρ' ΔΥΓΟΥ5 

οὗ {η6 Ῥουβίδ 5 ἈΏ]655 {Π6ν π56.} 

{π6 οαρίπτοα θΟΒ ἃ5 Μ8]}. 

διετέλουν χρώμενοι, ἐπον ἡϊαπϊο 60 - 

δέαγιξ τι86 οἵ. ΟΠ. Ἀέγων διῆγε, 

1.9. 10: 
66 ἄνω ἱέντες: . 6. 5Βο μα {πὸν 

ΘΟυ]α σθοονοῦ (86 ἈΥΓΟΥΒ. 
νεῦρα, οογα5; ποὺ δοιοβέγίη 8 (νευραί). 

14 
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ΡΙΑΝΩ ΤΟ 57] ἘΑ ΤῈΣ 111, 4, ὃ 19-28 

ΤῊ Οὐροκρ Τοππα {πᾶ {πὸ ΠΟΙ]Ον Βα 876. τγὰβ ἃ [ΟΥΤΠἃ- 

[10 ΏΙΟΩ οοα]α ποῖ να 6 τπδ]ηΐδηθα. ΟΙ Θ 165 [Π6 

ψ]ΠΡρῈ σου] Ρθ6 ἔογοθα το ΘΟ νο Ρο, ἃ πα {Π6 ΤΠ6ῃ 1π {ΠπΠ6 ΘΘμ 6 

νοῦ] ΤΠ 6 ΠΘΟΘ ΒΑ ΪΥ 6 {πγο οὖ οἵ ῬΟΒΙΌΟΠΝ ; ΒΟΙΠΘΕΠΊ65 

{πον νου] αἴνουρο, ἃ πα ἃ ρὰρ σοῦ] {π6π 6 Τουτηθα 1η {Π6 

11Πη06. ΤῸ πιρού {15 αἰ!Πσα]ν {πΠ6 ΘΌΠΘΥ 815 ΤΟΥ] 5ῚΧ Θ0Π|- 

ῬΆΠΙΟ5 οὗ οπο πιπΠαγ θα το θᾶ. ΤΠθθ6. [611] Ῥθμ] πα ΠΗ 

{Π6 γᾶν νγὰβϑ ΠΔΥΤΟΥ, ἃΠ4 {πτ5 ΔΠ]ονσθα {Π6 ΊΠΡΒ ἴο ΘΟΉνΘΙΡΘ 

νυ Ππουΐ ΘΟΠ ἤπβΙοι, Πα 10 {ΠπῸΥ6 τγὰβ ἃ σὰ} πον ΠΙ16α 1{ ἃ, 

δΔαδρτηρ' {Π6 10 Του δίϊοη ἴο {Π6 5ρᾶοθ ἴο Ὀ6 ΠΙ]ρα. 

ΠΠΠΠ ΠΠΠ 

Α Β δ 

[ΠΠΠ] ΠΠΠΠΠΠ 
Α. ΟἰρΊμα] ἔογυτηδίϊοθ οἵ {π0 βαιαγθ.. 

ΒΟ. ῬΟΒΒΙΌΙ6 ΡΠ ροθηΐβ ΜΙ  [Π6 51Χ ΘΟΠΊΡΔΠ1ΘΒ. 

: 1. Οὐμρδην ἴῃ ΘΟ πη (92:92 τη6}). 

2. Οομρδην ἴουπιρᾶ Ὀγ ΠΕ 65. (6416 τη6})}. 

8. Οορδην ἰουπθαᾶ ὉΣΥ δποπιοίϊο (12. 8 

Τ]6})}. 



15 μόλυβδος, ὥστε χρῆσθαι εἰς τὰς σφενδόνας. 

19 
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1 πρῶτος" 

ΘΟΙ; 111. μα. ΤΙ 1817 

καὶ ταύτῃ μὲν τῇ 
ς Ἂ 5 ἣν ΤΑ οὐ. ὔ ΕῚ 

ἡμέρᾳ, ἐπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οἱ Ἕλληνες κώμαις ἐπιτυ- 
»" » , “ 

χόντες, ἀπῆλθον οἱ βάρβαροι μεῖον ἔχοντες τῇ ἀκροβολίσει" 
τὐΝ - κ ΟΣ » -« Ν, 05 ν 
τὴν δ᾽ ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔμειναν οἱ “Ἕλληνες καὶ ἐπεσιτίσαντο" 
οὶ -» -“ ’ ἴω ἣν γὰρ πολὺς σῖτος ἐν ταῖς κώμαις. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο 

- » 

διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης εἵπετο ἀκροβολιζόμενος. 

ἔνθα δὲ οἱ “λληνες ἔγνωσαν πλαίσιον ἰσόπλευρον ὅτι πονηρὰ 

τάξις εἴη πολεμίων ἑπομένων. ἀνάγκη γάρ ἐστιν, ἢν συγκύπτῃ 

τὰ κέρατα τοῦ πλαισίου ἢ ὁδοῦ στενοτέρας οὔσης ἢ ὀρέων ἀναγ- 
- 

καζόντων ἢ γεφύρας, ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὁπλίτας καὶ πορεύεσθαι 

πονήρως, ἅμα μὲν πιεζομένους, ἅμα δὲ ταραττομένους, ὥστε 

δυσχρήστους εἶναι ἀτάκτους ὄντας" ὅταν δ᾽ αὖ διάσχη τὰ 
ἊΝ » , [ο Ἁ ΄ » , ον Ν 

κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι τοὺς τότε ἐκθλιβομένους καὶ κενὸν 

γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν κεράτων, καὶ ἀθυμεῖν τοὺς ταῦτα πά- 
,ὔ ε ΄ Δ. Κ , ’ “ , 

σχοντας πολεμίων ἑπομένων. καὶ ὁπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν 

ἢ ἄλλην τινὰ διάβασιν, ἔσπευδεν ἕκαστος βουλόμενος φθάσαι 
Ν » , ον }] [ον »-“ , 2 Ἀ Ν 

καὶ εὐεπίθετον ἣν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δὲ 
ραν ν ὧν ς ͵ » [4 ἃ » Ν « νΝν 

ταῦτ᾽ ἔγνωσαν οἱ στρατηγοί, ἐποίησαν ἕξ λόχους ἀνὰ ἑκατὸν 
», Ν λ }] ’ ἃ » - 

ἄνδρας, καὶ λοχαγοὺς ἐπέστησαν καὶ ἄλλους πεντηκοντῆρας 

10 μεῖον ἔχοντες : οΥ΄. 1, 10, 85. 

Ἴ2 πολὺς σῖτος: Π6 ΡὈ]ΔΙη 15. 511} 

ποίοα ἴον 15 ἔδυε Π10γ. 

14 ἔγνωσαν, σαηια ἔο Πηοι, Γοιηα 

(ΠΡΎΘΘΒΙγΘ 801.). 
πλαίσιον : ΡῬΤΙΤΟΙΘΡΒΙΒ. 

πονηρὰ τάξις : [Π6 ΠοΟΙΊΏΉ8] ἀΘΡίἢ οὗ 

{π6 ατθοῖς ρῃϑίδηχ νψὰβ οἱσῃύ 
ΤΆΠΚ5. 1ὲ τὸ ϑββιτηθ ὑπΠ|5 ἴογ 

680 5146 οὗ {Π6 βᾳυϑδτο, δπα δο- 

σορῦ 9,000 85. {Π6 ῬγοΌ8 016 πυτη- 

Ῥ6γ οὗ {πΠ6 Πορ! !ἴθβ, γγ8 Τ8 0 δοη- 

οἰπαθ {μ8ὺ δϑοὸρῃ βἰᾶθ οἵ {ῃ6 

ΒαΌΔγΘ ἢδα 8. ἔγτοπΐεαρθ οὗ 8300 

ΤΏΘῊ ---ἶ. 6. ψου]α τηθαϑαγθ 8Ρ- 

ΡῬγοχίμηδίθιν 900 ἔβείύ. 16 ἰβ 
ΔΡΡϑύθῃῦ ἰδαῦ {Π15 ἔουπηαοη 

ΟΟΙμ]Δ πο ἃἰναγβθ 6 πηδῖη- 

ἰαϊπθᾶ. 

15 ἢν συγκύπτῃ : [Πῃ6 ορροβὲΐθ οὗ 

.. διάσχῃ, Ὀοίον, 1. 179. 

ΤῈ ἔο!]ονίπηρ' ρα γ 165. ΓΘ οϑ 188]. 
ΤΊ γεφύρας : 86. ἀναγκαζούσης. 

80 τότε, ἦγ) 7.6 ΟΥ̓ 1617 6α.86. 

81 τὸ μέσον, ἐἢ)6 8ρα66 δοέισεθη,; 6. 

Ι, 4, 28. 
82 ὁπότε δέοι: ἃ ΒΗ ἴο {Π9 ραδβίύ, 

τοίθυσίηρ ἴο {Π6 1} δοΐα8] θχρϑυὶ- 

ΘΠΟΘ. 
88 φθάσαι πρῶτος: τοαππαδηίΐ, Ραΐ 

εἴἴθοίινθ. ΟἿ πλέον προτιμήσεσθε, 

49 1: 
84 εὐεπίθετον ἦν: ΡΓΟΌΔΌΙΥ ᾿ΤηΡΘΓΙΒ. 

Ξεῥᾷδιον ἢν ἐπιτίθεσθαι. 

85 ἀνὰ... ἄνδρας, ΟΥ α πιιπαγοα 
θη, Θαοἢ.. 

86 ἄλλους, δοδίαϊ8. 

21, ἃπα {Π9 ποίθ. 

ὅταν. 

ΟἿ. ἄλλο; 1:9; 

70 

75 

80 

85 



90 

100 
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188 Αἀπειθειςῖς 

Ν ᾽ Ε] ’ ᾿ Ν , Ξ , Ν 

καὶ ἄλλους εἐνωμοταάρχους. οὗτοι δὲ πορευόμενοι ὁπότε μὲν 

συγκύπτοι τὰ κέρατα ὑπέμενον, οἱ μὲν ὕστεροι, ὥστε μὴ ἐνοχλεῖν 

τοῖς κέρασι, τοὺς δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε δὲ 
ὃ ͵ «ς Ά, “ Ψ Ἀ ΄ Ἃ ᾿ Ψ' 

ιάσχοιεν αἱ πλευραὶ τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν, 
᾽ Ν , » Ν ΄ ᾿Ὶ , ᾽ Ν ΄ 

εἰ μὲν στενότερον εἴη τὸ διέχον, κατὰ λόχους, εἰ δὲ πλατύτερον, 

κατὰ πεντηκοστῦς, εἰ δὲ πάνυ πλατύ, κατ᾽ ἐνωμοτίας: ὥστε 
) ἌΡ 9 Ἀ ὔ ᾽ Ἁ Ν , Ν ᾽ὔ ’ 

ἀεὶ ἔκπτλεων εἶναι τὸ μέσον. εἰ δὲ καὶ διαβαίνειν τινὰ δέοι διά- 
ΕῚ ΄ὕ ᾽ ᾿ ͵ ᾽ ΠῚ: κα ͵ ε ’ 

βασιν ἢ γέφυραν, οὐκ ἐταράττοντο, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέρει οἱ λόχοι 
’ Ν Υ , - ΄ » “ Γ 

διέβαινον: καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῇσαν οὗτοι. 
“-“ Ἁ ᾿ς 

τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τέτταρας. 
Ἐξ,  Α Ἀ Ἂν ’ τὰ 4 δ. , ἢ Ἀ 

ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον βασίλειόν τι καὶ 
Ἀ ᾽ Ἂν ,ὔ [2 Ν ἣ-- δ 3 Ν Ν Ἅὦ »-“ Ν περὶ αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ ὁδὸν πρὸς τὸ χωρίον τοῦτο διὰ 

γηλόφων ὑψηλῶν γιγνομένην, οἱ καθῆκον ἀπὸ τοῦ ὄρους ὑφ᾽ ᾧ 
5 9 “ ἣν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς λόφους ἄσμενοι οἱ “λληνες, ὡς 

εἰκὸς τῶν πολεμίων ὄντων ἱππέων: ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐκ τοῦ 
74 » ΄ ᾿] ἣν Ν “ ἢ “ ’ὔ ΄ 

πεδίου ἀνέβησαν ἐπὶ τὸν πρῶτον γήλοφον καὶ κατέβαινον, ὡς 
δ'τΞ Ν [4 " , ᾿ “ }] “ ς Ω 

ἐπὶ τὸν ἕτερον ἀναβαίνειν, ἐνταῦθα ἐπιγίγνονται οἱ βάρβαροι 

καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοῦ εἰς τὸ πρανὲς ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτό- 
, 

ἕευον ὑπὸ μαστίγων, καὶ πολλοὺς ἐτίτρωσκον καὶ ἐκράτησαν 
“ [ἐ , Υ͂ Χ , ᾽ Ἁ » φΞ- 

τῶν ᾿λληνων γυμνήτων καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν 

87 οὗτοι δέ: [Π6 ΠΟΙη. 15 Θοη] προ 98 που: ψΊΪΉ τῆς φάλαγγος, αὖ αὐ} 

ὈΥ οἱ μὲν... τοὺς δέ (ρατί. Δ ΡΡοΒ.), »ανλ οἤ. 

Ραῦὺ βύδηαβ [0561 νι ποὰΐ ριθα. 97 βασίλειόν τι, α 80γΐ ΟΥΓἹ ραΐαοο. 

ΤΠ ἰοχύ 15 ἀρδίη τπποϑῦΐδ!η. οἵ ΤῊΘ Ρ]. βασίλεια 15 ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΩΠΊΟΗ. 

μέν 15. ἃ οοπήθοίατο, δαορίθα ῬῪ 98 τὴν δὲ ὁδὸν... γιγνομένην : ΤΘη- 

τροθηΐ ραϊΐουβ. ΤηῸ ΜΞ. ρὶνθ ον ὈΣ δὴ ἱπαθρθηᾶθηΐ οἸδιιβθ. 

οἱ λοχαγοί, αἴοΓ ὕστεροι, θὰ  {Π18 ΕῸΓ {86 οχίθηαθρα τ86 οἵ γίγνομαι, 

ΘΡΡΘᾶΓΒ ἴο Ὀ6 Ραΐὺ ἃ ρἼοεβ, δχ- οΓ. ΤΙ, 2, 42, ἀπὰα {9 ποίϑθ. 

ΡΙαἰπὶηρ οὗτοι. ΕὟΓ {Π6 τἸηᾶποθ- 100 ἄσμενοι: οἷ. ἄσμενος, ΤΙ, 1, 79, 

ΥΓΟΒ ἤρΘ Ἁθβουι θα, 566. {πὸ [04 εἰς τὸ πρανές, ἰοτῦη ἢ]. 

ΡΪ]δη. ἔβαλλον. . .- ἐτόξευον: ποίθ (ἢ 

90 αἱ πλευραί: Ιαφηςιοα] νυ τὰ ΟΎΔΡΠΪΟ ἀβυπαρθίοῃ. 

κέρατα, ἉΌονΘ. 106 ὑπὸ μαστίγων: {. 6. 1{|π ΘΕἸᾶνθδ8. 

ἂν ἐξεπίμπλασαν : ἴον {Π6 ἔνϑαπθηΐα- ΟΓ. Ἡοϑτγοαούαβ᾽ δοοοιπηῦ οἵ 1Π6 

{ϊνθ ἄν, ο7. 1, 9, 68, ἀηα [π6 ποίϑ. αῦ 16 οὗὐ ΤΠΘυορυ δ (ΝΊΙΙ, 

91 τὸ διέχον, ἐπ σαρ. 222). 

98 ἔκπλεων : ἴον {Π6 ἔογιι, οΓ. σύμ- ἐκράτησαν: [{Π6 ἔἃογ. ρῖνϑβ {Π6 το- 

πλεων, 1, 2, 131, πα {ῃ6 ποίθ. Βα], 85 οἴΐθῃ. 

22 

23 
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ὌΘΟΝ ΤΙ ΟΡ. ΤῊΣ 189 

ὅπλων: ὥστε παντάπασι ταύτην τὴν ἡμέραν ἄχρηστοι ἦσαν ἐν 
Δι ς᾽ " Ν δ ὃ “ Ν ζ 4 ᾽ Ν δὲ τῷ ὄχλῳ ὄντες καὶ οἱ σφενδονῆται καὶ οἱ τοξόται. ἐπεὶ δὲ 

,ὔ - 

πιεζόμενοι οἱ “Ελληνες ἐπεχείρησαν διώκειν, σχολῇ μὲν ἐπὶ τὸ 
Ε » “ - -» Υ ς Ἀ ΄ ἈΩΚΕῚ , 

ἄκρον ἀφικνοῦνται ὁπλῖται ὄντες, οἱ δὲ πολέμιοι ταχὺ ἀπεπήδων. 
͵ ἊΝ, ᾿ » ΄ ἊΝ  Ν }} Δ ὦ 

πάλιν δὲ ὁπότε ἀπίοιεν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα ταὐτὰ ἔπασχον, 
Υ ᾿ ἃ [ ’ ᾽ Ἀ 3 , «“ 3 Ν “-“ 

καὶ ἐπὶ τοῦ δευτέρου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ὥστε ἀπὸ τοῦ 
γ , Μ Ψ ., Ἂς Ὁ Χ ’ ὯΝ τρίτου γηλόφου ἔδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας πρὶν 

ἀπὸ τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς 
ἈΝ Δ 5 Ν ᾿) Ὁ 2 "» « Χ Ὁ ς , 

πρὸς τὸ ὄρος. ἐπεὶ δ᾽ οὗτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἑπομένων πολε- 
΄, 58:02 2 7 ς ΄ὔ κε ͵ 

μίων, οὐκέτι ἐπετίθεντο οἱ πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοι- 

κότες μὴ ἀποτμηθείησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οἱ 
ἊΝ - ε' “ 

πολέμιοι. οὕτω τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οὗ μὲν τῇ 
.ῷ κα χ κ , ΟῚ δ Ν νι Ψ 2 , » ΄ 
ὁδῷ κατὰ τοὺς γηλόφους, οἱ δὲ κατὰ τὸ ὄρος ἐπιπαριόντες, ἀφί- 

κοντο εἰς τὰς κώμας: καὶ ἰατροὺς κατέστησαν ὀκτώ: πολλοὶ 

γὰρ ἦσαν οἱ τετρωμένοι. 

ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρωμένων ἕνεκα καὶ 
Ὁ 5 ΄ Ἂν Ὡ ν 9 Χ “ ἅμα ἐπιτήδεια πολλὰ εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, κριθὰς ἵπποις συμβε- 

Ῥ" , - Ν ΄ ον “Ὁ » 

βλημένας πολλάς. ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα ἣν τῷ σατραπεύῦοντι 

τῆς χώρας. τετάρτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ καταβαίνουσιν εἰς τὸ πεδίον. ἐπεὶ 

δὲ κατέλαβεν αὐτοὺς Τισσαφέρνης σὺν τῇ δυνάμει, ἐδίδαξεν αὐ- 

τοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οὗ πρῶτον εἶδον κώμην καὶ μὴ 

πορεύεσθαι ἔτι μαχομένους: πολλοὶ γὰρ ἦσαν οἱ ἀπόμαχοι, οἵ 
ς ΄ - 

τε τετρωμένοι καὶ οἱ ἐκείνους φέροντες καὶ οἱ τῶν φερόντων τὰ 

107 ἐν τῷ ὄχλῳ: {. 6. ἐπ6 θασσαρσθ 

ἐγαΐηῃ. ΤΠΘΒΘ μα ἔτοχῃ {πΠ6 ἢσγβί 
(ο. 2. 8.36) Ὅθθῃ ψιῦμῖη {Π6 ΠοΟ]- 

Ἰονγ Βα 86. 

118 πρὶν . . . ἀνήγαγον, τὐγέϊϊ ἐπε 

παᾶ δγοιρέ; ποῖ, τινὶ ἐϊον 

δῃοιία παῦὸ γονιοί (πρὶν... 

ἀναγάγοιεν). ΤΠΏΘ ᾿πα]ο. [Ο]]ΟνγΒ, 

8.8 Β118] ἃ Π6ρ'΄. ΘΧΡΤΘΕΒΊΟΙ (ἔδοξεν 

. ν΄. μὴ κινεῖν ὈΘΙηρ ἰδηϊδτηοιπηΐ 

ἴο οὐκ ἐκίνησαν). 

116 ἐπετίθεντο : ηοΐθ {π6 [6 Π86. 

117 οἱ πολέμιοι : ἐ. 6. [η8 ὙτΘΘἸκ5, 

ἔγοιη 89 Ῥουβίδη βίδηαροϊηῦ. 

118 οἵ μέν : {Π6 τηδῖπη Ὀοαγ. 

119 οἵ δέ: {Π6 ρο]ςδδίβ. 

120 ἰατρούς: ὨΔΓΟΙΪΥ τηοτθ ῃ8η 
ΤΙ ΓΒΘ5. 

123 εἶχον: δὴ ᾿παθρθπαθηΐ οἰ, 

ΠΟΥ 6 τηϊρηΐ Πδνθ Ἰοοϊκθα ἔου 

ἔχοντες. 

ἄλευρα . . .- κριθάς: 

8 ΘΠ ατθγδύϊοη. 

124 τῷ σατραπεύοντι: αὖ. οὗ {Π6 

ἃροηῦ ---οΥ οὗ δανδηΐαρον 

127 κατασκηνῆσαι: {ῃ6 ψοτα ἰδ 

ΘΘΠΘΓΆ]; Ποὺ 86 Ὀατγηρα {6 ὶ" 
ὑθηίδ. 

δϑυ παθίοη ἴῃ 

110 

115 

120 

125 



190 αἀπαΡαξῖς 

« , » ᾿ Ἁ “ Ἀ 5 [4 ᾽ »“ ἐ 

180 ὅπλα δεξάμενοι. ἐπεὶ δὲ κατεσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς 33 

ἀκροβολίζεσθαι οἱ βάρβαροι πρὸς τὴν κώμην προσιόντες, πολὺ 

περιῆσαν οἱ “Ἕλληνες: πολὺ γὰρ διέφερεν ἐκ χώρας ὁρμῶντας 
» ᾽ Ἃ ’ » -“ -“ ΄ , 

ἀλέξασθαι ἢ πορευομένους ἐπιοῦσι τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. 

ἡνίκα δ᾽ ἣν ἤδη δείλη, ὥρα ἣν ἀπιέναι τοῖς πολεμίοις" οὔποτε 

135 γὰρ μεῖον ἀπεστρατοπεδεύοντο οἱ βάρβαροι τοῦ “Ἑλληνικοῦ 

140 

145 

ἑξήκοντα σταδίων, φοβούμενοι μὴ τῆς νυκτὸς οἱ Ἕλληνες ἐπι- 

θῶνται αὐτοῖς. πονηρὸν γὰρ νυκτός ἐστι στράτευμα ἹΠερσικόν. 
“ δς “ ᾽ -“ ᾽ Ἁ ᾿Ρ » Ἁ Ἁ ΄ 

οἵ τε γὰρ ἵπποι αὐτοῖς δέδενται καὶ ὡς ἐπὶ πολὺ πεποδισμένοι 
»ΌἊΑΝ [ον Ἁ ΄ Ὁ » ,ὔ : Ἀν ’ , ΄ εἰσὶ τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα εἰ λυθείησαν, ἐάν τέ τις θόρυβος γέ 

νηται. δεῖ ἐπισάξαι τὸν ἵππον Πέρση ἀνδρὶ καὶ γαλινῶσαι Ὑνὴ ᾽ Ἴ ᾽ 
ὃ »"Ἢ Ἁ ΄ » -“ 2 Ἁ Ἁ 2 

εἰ καὶ θωρακισθέντα ἀναβῆναι ἐπὶ τὸν ἵππον. 

αλεπὰ νύκτωρ καὶ θορύβου ὄντος. Δ, 
σκήνουν τῶν ᾿ Ελλήνων. 

- Ἁ ’ 

ταῦτα δὲ πάντα 

τούτου ἕνεκα πόρρω ἀπε- 

ἐπεὶ δὲ ἐγίγνωσκον αὐτοὺς οἱ ἕλληνες βουλομένους ἀπιέναι 

καὶ διαγγελλομένους, ἐκήρυξε τοῖς “ἕλλησι συσκευάζεσθαι ἀκου- 

180 κατεσκήνησαν .... ἐπεχείρησαν: 

ἃ βΒυσάθη βῃἰ οὗ β]. 

182 πολὺ γὰρ διέφερεν, ἐξ το 8 α ΤΟΥ 

αἰβονοπέ ἐπῖίηπρ. 

χώρας, δα8ε., ροξτέϊοτι. 

188 ἀλέξασθαι: οὗ, 1, 8, 31, ᾶπα {Π6 

ποίθ. 

187 πονηρόν, α τὐγείομεα ἐπῖηπρ. 

ΤΠ6 ρσοπᾶθυ οὗ {π6 δα]. 15. ποῖ 

ἄπο ἴο στράτευμα, ὈὰᾺὺΐ ἰ5Β ἴο Ὀ6 

ππαουϑίοοα 8ἃ5 φοβερώτατον, 11, ὅ, 

84. Υ 0 [Πἰ5 Ραββᾶσθ οΥ. ἴῃ νϑὺν 
ΒΙ ΠΆΠΑ Γ Οη6, ΟὙγορ. 111,8, 36. 

188 δέδενται : {Π6 ῥΡοϑιξ. τηὰτκβ [Π6 

βίαϊθ οὐ οοπαϊίίοη. 
αὐτοῖς: αδί. οἵ αἰπαεαναπίαρο, 8]- 

ἱΠΟῸΡἪΉ τῦϑ γθπαῖ υ ὈΣ [Π6 ῬΟΞΒΘΕΒ. 
δσθη. ΟΥ̓ [80 ποῖϑθ οἡ 1, 2, 1. 

189 τοῦ μὴ φεύγειν ἕνεκα : Θδατῖνᾶ- 

Ιοπί ἴο ἃ πὰ] βθηΐθῃοο -- ΟΠ6 οὗ 
ἴῃ 6 ἰθϑβ. σοιτηοη 1565 οὐ {86 
δγίϊο, 1ηῆη. 

εἰ λυθείησαν, (α5 ἐπε πιῖσπὲ αο.) ἐῇ 

ἐπεμ σοΐ ἴοο86. 

140 Πέρσῃ ἀνδρί: {ῃΠ6 ἀδΐ. δηᾶ 
ἰπῆπη. ν ἢ δεῖ 5 50 ἈπΌβα8] {πὲ 

{815 15 Ὀοβῦὺ τϑηθογρᾶ, α εῦ- 

βίαν 8 ΠΟΥ͂Β6 πιιδὲ δὲ εαααϊοαᾶ 
απα δνϊιαϊοα ον μῖηι. ΤΉ ὰΒ {86 

αὖ. 15 Θβϑϑηἕ ΠΥ [Π6 5816 ἃ8 

αὐτοῖς, ἀΌονΘ (ΑἸ ΠΟῸΡῊ ποῦ ὮΘΓΘ 

αἰβδανδηζαρσθ) 8η6 τῦὸ ταυβέ ὑπ- 

αονβίδηα θεράποντα (84τ)6) ΟΥ̓ 

ῬΟΞΒΙΌΪΥ τινα 85 {ῃ6 50]. οὗ {86 

1ηῆη., 17 ἃ δ]. θ6 τϑααϊγρα (νοΐ 

ἴδ 15 ποῦ {86 βααϊγθ, θαΐ [89 

Βοιβθιηδη Βἰτηβϑ , {μα 15 506]. 

οὗ ἀναβῆναι). Τὸ 5Που]ᾶ ὈΘ6 τϑ- 

τ ΘΙ ὈΘΓΘα δύ χρή, ἴοο, ἔαϊτο5 

ῬΓΟΡΘΙΙ͂ν {Π6 8οο. 8πα ἰπῆη. (ποῖ 
{η6. ἀα[.). ἙΣχοθρίϊοηβ ἴο {815 

ΤῸΪ]Θ 8ἃ1Θ ἴθ 8ἃπᾶ, ἔογ {86 τποβὲ 

Ῥαγί, ΤΏ ΓΘῚΥ ΔρΡΡαγοπηῦ. 

ἐπισάξαι: [Π6 “Ξ581α]6᾽ τγᾶὰβ Ὀὰΐ ἃ 

οΟἸοίῃ. 

142 θορύβου ὄντος: {Π6 ρ6 Π. 88. 5 

ῬΆΓΑ]16] τ {Π6 δᾶν. 

145 διαγγελλομένους, μαβϑῖη ἐπα 

84 

95 
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ΟΟΙ 1 Οἠαρ.. ΤΙ 101 

ὄντων τῶν πολεμίων. καὶ χρόνον μέν τινα ἐπέσχον τῆς πορείας 
ις 5 Ἁ Νὴ 2 Χ 5 ᾿Ω » [ον ᾽ Ἂ » , 

οἱ βάρβαροι, ἐπειδὴ δὲ ὀψὲ ἐγίγνετο, ἀπῆσαν: οὐ γὰρ ἐδόκει 

λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγεσθαι ἐπὶ τὸ στρατό- 

πεδον. ἐπειδὴ δὲ σαφῶς ἀπιόντας ἤδη ἑώρων οἱ ἽὝἝλληνες, 
» Ψ. Νὰ Ἄ δὰ » ΄ ᾽ν -“ “ « ΄ 

ἐπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον ὅσον ἑξήκοντα 

σταδίους. καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων 
“ τ ὁ 7 ὁ ᾽ ἐφ , « ἣν ’, δὲ “ ͵ “- 

ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ 

δὲ τετάρτῃ νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ὕὑπερ- 

δέξιον οἱ βάρβαροι, ἡ ἔμελλον οἱ “λληνες παριέναι, ἀκρωνυχίαν 
" ει) ἃ ε ἣ 3 ᾽ Χ δί ὄρους, ὑφ᾽ ἣν ἡ κατάβασις ἣν εἰς τὸ πεδίον. 

» ἣν ΟἿ ΡΜ Ε ΤᾺ ͵Ὰ Ν : 

ἐπειδὴ δὲ ἑώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην τὴν ἀκρωνυ- 

χίαν, καλεῖ Ξενοφῶντα ἀπὸ τῆς οὐρᾶς καὶ κελεύει λαβόντα 
Ὶ ἊΝ ΄ὔ ᾿ Χ - Ἁ "»- “-“ 

τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν: ὁ δὲ Ἐενοφῶν 
᾿ Ν Ν ΠῚ 3 Ε , νΝ ΓΝ 

τοὺς μὲν πελταστὰς οὐκ ἦγεν. ἐπιφαινόμενον γὰρ ἑώρα Τισσα- 
, πὶ , κ- 3.εὄἷς Χ 1 7 ΄ 

φέρνην καὺ Το στρατευμα σαν" αὐὑτος δὲ προσελάσας ηρωτα ἡ νὴ 

καλεῖς: ὃ δὲ λέγει αὐτῷ: ᾿Εξεστιν ὁρᾶν: κατείληπται γὰρ ἡμῖν 
ς . Ν “ ᾿ ν , Ν .) ΕΝ “ ᾿] Ἀ 

ὁ ὑπὲρ τῆς καταβάσεως λόφος, καὶ οὐκ ἔστι παρελθεῖν, εἰ μὴ 

168 χωρίον ὑπερδέξιον, α ἐογηιηιαγια- 

ἴηι ροϑβίξίοη, ογ, ἐπιοῖν γισ ἢ. 

τὐογα (ΓΥΟΉν γαΊΪ: ἐο γα Ί}); παρα- 

18. ΘΟΥΏΤΠΟΠΘΓΙ. 

ἐκήρυξε: ἴογ [Π6 οτηϊδβίοπ οὗ {ῃ6 

Β.]., 67. ἐσάλπιγξε, 1, 2, 98, ἃπα 

{Π6 ποΐθ. 

147 οὐ γὰρ. .. λύειν, ἐξέ αἷὰ ποῖ 

δθθην ἰο ὃ6 τὐογἕ], τὐ]ἴ16. λύειν 15 

ΠΘΙΘ 1566, 85 ποῦ Γ8ΙΘΙΥ ὈΥ {Π6 

ῬΡοϑίβ, 1η [Π6 56η856 οὗ λυσιτελεῖν. 

νυκτός: ψΙΓΠ Ὀούῃ {Π 6 ἔο]] οσιπρ 

1πΠῆΠ8. 

150 καὶ αὐτοί, ἐποῃ ἰοο (ἃ5 νΥ6}}] 85 

{Π6 ῬΘυβί8 5). αὐτός 15 ΓΘα 6 ΠΤ]Ὺ 

Τπ5 ἀρὰ τι καί. Οἴζξθη [ὖ 15 

Ῥοβῦ ἴο ἰΙϑᾶνϑ π6 ρσοῃ. πηΐγϑη8- 

Ἰαΐθα 8ηα ἴο τϑπαᾶθυ {πΠ6 ὑγ0]6 

ΒΠΏΡΙΥ, αἴ8ο. ἘΣΠΡΊΒΗ 15 τη 0 ἢ 

ΤΏΟΓΘ. τοβίτσιοίθα ἴῃ 5 86 οἵ 

ῬΙΌΠΟΌΠΒ [ἢ8ὴ σοῖς 15. 

ἀναζεύξαντες : ἔγαο)ὶν π56α; που δα 

Ὀυτγπρα ὑποὶν ψᾶροηβ. ΟἿ. κατα- 
σκηνῆσαι, 1. 127, πα {πΠ0 ποῖΐο. 

164 ἀκρωνυχίαν: δ8ΡῥὈοδΒ. νυ] ἢ χω- 

ρίον. 

165 ὑφ᾽ ἥν: ψὴΥ πού ὑφ᾽ ἡ 83.866 

86 ποΐθ οῇ παρὰ τὴν ὁδόν, 1, 2, 78. 

ΤΠΘ ΤΊΡΤΙΒ νγ885 οὐ {πον Ἰϑεξ, 50 

ὑμαῦὺ {πον οουἹἱὰ ποῦ τη8κ0 ἃ 

αέζουτ. 

160 ἐπειδὴ δὲ ἑώρα: {Π6 ἔο]] ον πρ 
γινια παγγαύνθ 15 'η Χϑη. 5 θοϑῦ 

Βύν]ο. 

168 παραγενέσθαι : ἃ νὉ. οὗ τηοίϊοη; 

67. 1,1, 62, ἀπα {πΠ6 ποῖβ. 

169 οὐκ ἦγεν: Π6 οοικα ποΐ, ἃ5 [Π6 

πθχῦ βθηΐθῃοθ ΒΒ ον. 

160 αὐτός: «Ἰπηοδπύ-ε μόνος. 

101 ἔξεστιν... ἔστι: [ἰΠ ἔΟΥΓΠΘΓ 

15 1Π 6 ΒύΓΟΠΡΘΙ σγογᾶ. 

ἡμῖν : ἀαὖ. οὗ αἸἰβαανδηΐαρσθ. 
102 εἰ μὴ - - . ἀποκόψομεν : ἃ “ΔΓΠ- 

ἴῃ οοπαϊύϊοη, τηδιϊκίηρ [Π6 

150 

158 
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1το 

180 

Απαθαϑβὶς 192 

τούτους ἀποκόψομεν. ἀλλὰ τί οὐκ ἦγες τοὺς πελταστάς; ὃ δὲ 

λέγει ὅτι οὐκ ἐδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπεῖν τὰ ὄπισθεν πολε- 

μίων ἐπιφαινομένων. ᾿Αλλὰ μὴν ὥρα γ᾽, ἔφη, βουλεύεσθαι 

πῶς τις τοὺς ἄνδρας ἀπελᾷ ἀπὸ τοῦ λόφου. ἐνταῦθα Ἐενοφῶν 
« “ -“ " ἈΝ ἣν ΄ Ἁ 1 “-“ »-“ ΄ ἴω Γ. 

ὁρᾷ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ ἑαυτῶν στρατεύ- 
δ᾿ Ἄν) 9 Ν ΄ »Ἤ ΟΝ Χ , » 5 

ματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον ἐπὶ τὸν λόφον ἔνθα ἧσαν 

οἱ πολέμιοι, καὶ λέγει: Κράτιστον, ὦ Χειρίσοφε, ἡμῖν ἵεσθαι 
[. , ᾿] Χ Χ Ψ ΠῚ Ν “ ΄ ᾽ ΄ ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸ ἄκρον. ἢν γὰρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται 

, εἰ Ὁ Ἀ “-“ -ς “ » ΄ » ’ ,ὔ 2 Ν “ ’ὔ΄ 

μένειν οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. ἀλλα, εἰ βούλει, μένε ἐπὶ τῷ στρατεύ- 
Ψ Ν " 5) , 74 ᾿ (ν ΄ ΄ ᾽ Ἀ Ν ματι, ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω πορεύεσθαι: εἰ δὲ χρήζεις, πορεύου ἐπὶ τὸ 

ι- 

᾿Αλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, 
᾽ Ν -» “- “ , , ᾽ 

εἰπὼν ὁ Ξενοφῶν ὅτι νεωτερὸς ἐστιν 

" 5 Χ Ν “ ᾿] -“ 

ὄρος, ἐγὼ δὲ μενῶ αὐτοῦ. 

ὁπότερον βούλει ἑλέσθαι. 
Ἔ “ γᾷ ΄΄ Ἷ . Δ ᾿᾿ ἈΝ “ 

αἱρεῖται πορεύεσθαι, κελεύει δέ οἱ συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος 
» Ν Ν Ξ" ᾽ Ν γ᾿ ΠΣ ΕΥΣΝ - ἣν 16 ἘΣ , 
ἄνδρας: μακρὸν γὰρ ἣν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς λαβεῖν. καὶ ὁ Χειρίσο- 

Χ » " [ον , “ " Ν 

φος συμπέμπει τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς, ἔλαβε δὲ 
Ν Χ , ΄ὔ Ν 41 5. ν . 

τοὺς κατὰ μέσον πλαισίου. συνέπεσθαι δ᾽ ἐκέλευσεν καὶ τοὺς 
ὃ ἣΝ 3 - -“" “-“ τριακοσίους οὺς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόματι τοῦ 

πλαισίου. 
5] “-“ Ὶ ΄ «ς "1 »» , 

ἐντεῦθεν εποβεένοντο ὡς ἐδύναντο ταχίστα. οἱ δ᾽ ἐπὶ τοῦ λό- 
,ὔ ς 5 , ᾽ “ Ἁ Ἂ 2 Χ Ν » ᾽ ν 

φου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείαν ἐπὶ τὸ ἄκρον, εὐθὺς 

στανὶὺν οὗ {πΠ6 βιὐϊὰύϊοη. τούτους 

15. Β814 τι ἃ σϑβίαγθ. 
106 πῶς. .. ἀπελᾷ, μοιῦ τ΄ῦ06 5]να 1 

αἰδίοασο ἀπ ᾿παϊτ. 465. ἢ 

αἴν. ᾿ηὔθγγορ. (67. 1, 8, 63, ἀηα {Π6 

ποΐθ). ΤῈΘ πα οῆπηϊίο {τα ΡΘΓΒ. 
ἰθ 78 ΘΟΙΏΠΟΠΘΙ ἴῃ ατθοὶς (ἤδη 

ἴη Πρ. 
1607 κορυφήν: Ο681166. Ὀο]ον τὸ ἄκρον 

ἃ Πα τὸ ὄρος. ΓΒ γα, οὗ ΟΟΌΓΒΘ, 

Εῖρσθον [Π8η ὕΠ Βρὰτγ (ἀκρωνυχίαν) 

Π6]4 Ὀν {89 δηθϑιην. 
ὑπὲρ αὐτοῦ. .. στρατεύματος: [Π6 

Ρῦοη. 15. ἰπύθηβίνο; {ἴῃ ψῃο]6 

ΔΥ 6 τϑηᾶρτγθα, γέψη αδοῦὸ 

ἐΠιον Οὐῦη, αὙΉΉ. 

172 ἐγὼ δ᾽ ἐθέλω, 7 ατν γοασῃ, υοὶ- 

μγέοον. Νοῦύῦθ ὕῃθ θϑιῃρμδίϊο θχ- 

Ῥτθεβίοη οὗ {πὸ β}].: [ῃ 6 Ο6 

ὙΠῸ ῬΙΌΡΟΒΟΒ {86 ρίδη ἰβ. 8ἰ5ὸ 

ΤΟΔΟΛῪ ἴο ΟΑττΥ ἰὖ οὖ. ΟΌδβθινθ 
μα {Π6 Ὀδϊαποίηρ σὺ μέν 15 

οὐϊξοα. ΤῊΘ Ιαπσαδρθ ἰβ ναυῖθα 
(βούλει, ἐθέλω, χρῇ ζειΞ), ἃ5 οὔζθη, 

174 εἰπών : 5. ηἀθίοῃ 1ἢ γϑρὶα Π8.- 

ταῦϊνθ. 
115 οἱ: ἱπαὶγ. τϑῆρχὶνθ. ΟΥ1,1, 

30, 4ηα {86 ποΐθ. Τῃ ῥτοϑθ κελεύω 

αο065 ποῦ ρὌνΘΙΠ ἃ αδύ. 

177 τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος : οΓ΄. [9 
ποθ οἢ τῶν παρὰ βασιλέως, 1,1, 18. 

ἔλαβες ὦ. 6. ἴο ΤΟΡ]8οΘ ἔῃοβθ ὕβτθῃ 

Ὀν Χεη. 

118 τοὺς τριακοσίους: 5΄η66 [Π656 

ἃ1ΤΘ ΟΔ]]16α “Ρἱοϊκορα ταθη ὑπ γ 

ἸΏ 8. γγ70 61} ἢᾶνθ Ὀθθη [ἢτθθ οὗ [6 

40 

41 

483 

44 



48 

47 

48 

49 

ἜΘΟΣ ΤΠ ΟΣ ΤῊΣ 5 

Ν ᾽ ἈΝ « 6 “ ᾿ Α Χ Υ ἣν 5 “ 

καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ἄκρον. καὶ ἐνταῦθα 

πολλὴ μὲν κραυγὴ ἣν τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατεύματος διακελευο- 
΄, “ «ε ον ΝΝ Ἂ Ἀ ““ » Ν ᾿ν, μένων τοῖς ἑαυτῶν, πολλὴ δὲ κραυγὴ τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην 

τοῖς ἑαυτῶν διακελευομένων. Ἐενοφῶν δὲ παρελαύνων ἐπὶ τοῦ 

ἵππου παρεκελεύετο: Ανδρες, νῦν ἐπὶ τὴν “Ελλάδα νομίζετε 
« “- “ ὯΝ Ὰ “ Ἕ Ἀ “ ἴω ᾿ 7 

ἁμιλλᾶσθαι, νῦν πρὸς τοὺς παῖδας καὶ τὰς γυναῖκας, νῦν ὀλίγον 
Ἂ 5 Ν δ Υ δὰ , θ ἂν" ὃ δὲ - 

πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λουπὴν πορευσόμεθα. Σωτηρίδας δὲ ὁ 
, ων }] 5 Μ ἘΣ ἾΞΞΞῚ “ }] , Ἁ Χ Χ 

Σικυώνιος εἶπεν. Οὐκ ἐξ ἴσου, ὦ Ξενοφῶν, ἐσμέν: σὺ μὲν γὰρ 
3.4.5. ὍΣ » ον » Χ Ν - , ἿΝ ) ΄ , ΝΝ ἐφ᾽ ἵππου ὀχῆ, ἐγὼ δὲ χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ 

ἃ “ Ν “ “ 

ὃς ἀκούσας ταῦτα καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ὠθεῖται αὐτὸν 
3» -" ἐλ Χ Ἁ » ͵ » , 6. » ΄΄ , ἐκ τῆς τάξεως καὶ τὴν ἀσπίδα ἀφελόμενος ὡς ἐδύνατο τάχιστα 

΄’ , 

ἔχων ἐπορεύετο: ἐτύγχανε δὲ καὶ θώρακα ἔχων τὸν ἱππικόν" 

ὥστ᾽ ἐπιέζετο. καὶ τοῖς μὲν ἔμπροσθεν ὑπάγειν παρεκελεύετο, 
“ Ἄν ,ὔ , Ἐ ,ὔ « 5 » ἴω τοῖς δὲ ὄπισθεν παριέναι μόλις ἑπόμενος. οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατιῶ- 

ται παίουσι καὶ βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε 
᾽ , » , Ἁ » , ’ ἃ » Ε) Μ ἠνάγκασαν ἀναλαβόντα τὴν ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὃ δ᾽ ἀναβᾶς, 
χ Ν Ζ Φ .] ν “ “ ϑ' ᾿] Ἀν Χ Υ ἣ᾿᾿ 

ἕως μὲν βάσιμα ἣν, ἐπὶ τοῦ ἵππου ἦγεν, ἐπεὶ δὲ ἄβατα ἣν, 

λόχοι τηθηὐ]οηθα ἴῃ 5.21. ΟΠ ΘΓΒ 

ἀββατηθ ὑμπαῦ μου ἔογιηθα ΟἹ Ϊ- 

ΤΙΒΟΡ ΒΒ τιβ᾽ Ροαγ-ραδτα. 

188 καὶ αὐτοί: 85 ΔΌονΘ, ]. 150, 

ἁμιλλᾶσθαι, ἐο γα66. 

184 πολλὴ μὲν... πολλὴ δέ: 8π8- 

Ῥῇοτα. Πθ γπϑίοσγϊοδὶ οἴθοῦ 15 

Βοϊσῃίθηθα ὈΥ {Π6 οἤϊδβῦϊο 81- 
Τα ηροιηθηΐ, διακελευομένων τοῖς ἑαυ- 

τῆ τ τ 

ΤΡ {86 Ρ]. ραγίϊο. αὐῦθυ. στρατεύ- 

ματος, 67. κόπτοντες, 11, 1, 28, ἃπα 

{Π6 ποίϑ. 
1856 τῶν ἀμφὶ Τισσαφέρνην : ΤΊ55. 15 

Ἰπο]α64α; ο΄. 1, 10, 8, 8πᾶ [86 

ποῖθ. 

187 ΓΑνδρες: [Π6 ἕοτηηδὶ ὦ σψοῦ]ᾶ 

Ῥ]ΔΙΠΙγ 6 ουὖ οὗ Ρ]Ιαοθ θυ. 

νῦν. . -νῦν. .. νῦν: {ῃ6 ΔηδΡΠοΙἃ 

15. όσοι! Ὁ]6. 
188 παῖδας... γυναῖκας: ΟΠ 1, 4, 

δ0, 8π4 {86 ποίϑ. 

τοῖς ἑαυτῶν διακελευομένων. 

190 οὐκ ἐξ ἴσου, πο οη, αν, Θηπαὶ 

7οοΐϊηρ. 

191 καὶ ὅς- ὉΠ 1 8: ΟἹ, ὅπᾶ [πὸ 

ποΐθ. 

194 ἔχων, τοί], ἐξ ([Π 6 5}}16]4). 

θώρακα . .. ἱππικόν: [{Π]5 νγὰβ οὗ 

τηθῦϑ] 8Πη6 5ὸ πϑᾶνίθσ {π8ὴ {ῃ9 

Ἰθαῦμθγη οαΐταββ οὗ {πΠ6 Πορ! ἴθ. 

ΤῊΘ Πουβθιηϑη, οἵ οοῦγβθ, ΟδΥ- 

ΓΘ πο ΒΠ161α. 

196 ὑπάγειν, ἐο ἰεααὶ οτν (ιυ]ιοέϊιον 

π6 κεορὲ τ οΟΥ' ποῖ). ὙΠῸ τθη- 

ἀουῖπρ ΟΥΓΟΙΠΘΓΙΥ σίνϑη (1θαα ὁ. 

δἰοιυῖϊ) ἄοθβ ποῦ 781} βᾳ δ {Π6 
Τ806 ἕον {Π6 βατχητηϊ. 

196 παριέναι, ἐο ρα88 Πυΐηι δ. 

μόλις ἑπόμενος: ΟΔ1158]; 8766 ἢδ 

οουϊα παγαϊῃ θορ τ. 

197 ἔστε, ων. ΟἿ. 1, 9,.38, ὅ8πα 

{86 ποίϑθ. 

198 ὃ δ᾽: ἡ. 6. Χρη. 
199 βάσιμα.... ἄβατα: ἡ. 6. ἕο {Π6 

185 

190 



104 ἀπαθαβὶβ 

Χ ᾿ “, » “ ᾿ “ ᾿] “-“ 

200 καταλιπὼν τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζῇ. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ 

ἄκρῳ γενόμενοι τοὺς πολεμίους. 

Υ. ἔνθα δὴ οἱ μὲν βάρβαροι στραφέντες ἔφευγον ἧ ἕκαστος 
ἐδύνατο, οἱ δὲ Ἑλληνες εἶχον τὸ ἄκρον. οἱ δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην 

Ν 9 -» :) , Ν εονι Μ ς Χ ᾽ ᾿ 

καὶ ᾿Αριαῖον ἀποτραπόμενοι ἄλλην ὁδὸν ᾧχοντο. οἱ δὲ ἀμφὶ 
ἣν , 3 ΄ Ε] ͵ “-“ 

Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμῃ μεστῇ πολ- 

5 λῶν ἀγαθῶν. ἦσαν δὲ καὶ ἄλλαι κῶμαι πολλαὶ πλήρεις πολλῶν 

ἀγαθῶν ἐν τούτῳ τῷ πεδίῳ παρὰ τὸν Τίγρητα ποταμόν. ἡνίκα 
39. ΄ » , ι 4 ὁ » 4 Σ “ ν δ᾽ ἣν δείλη ἐξαπίνης οἱ πολέμιοι ἐπιφαίνονται ἐν τῷ πεδίῳ, καὶ 

τῶν “Ελλήνων κατέκοψάν τινας τῶν ἐσκεδασμένων ἐν τῷ πεδίῳ 

καθ᾽ ἁρπαγήν. καὶ γὰρ νομαὶ πολλαὶ βοσκημάτων διαβιβα- 

10 ζόμεναι εἰς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ κατελήφθησαν. ἐνταῦθα 
. ν ᾿Ξ ΤΣ ’ 

Τισσαφέρνης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ καίειν ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. 
Ἀ “ Ε ΄ ΄ ᾿᾽ Δ , 5 , Ἁ Ἀ καὶ τῶν ᾿Ελλήνων μάλα ἠθύμησαν τινες, ἐννοούμενοι μὴ τὰ 

Ψ ΄ ᾽ Ἂ ᾽ » ς , Ψ Ν ς 

ἐπιτήδεια, εἰ καίοιεν, οὐκ ἔχοιεν ὁπόθεν λαμβάνοιεν. καὶ οἱ 

μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῇσαν ἐκ τῆς βοηθείας: ὁ δὲ Ξενοφῶν 
5 Ν ᾽ ’ Ν , [2 Ζ » Ἁ -“ [2 

15 ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνων τὰς τάξεις ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας 

ἀπήντησαν [ οἱ Ἕλληνες ἔλεγεν: Ὁρᾶτε, ὦ ἄνδρες “Ἕλληνες, 

Βοτβθ.  {Π6656 8475. ΠῸὸ πο 11 καίειν ἐπεχείρησαν : οὔ. [Π 6 γοτα5 

.-- 

πορᾶ Ὀ6 βιρρ!!ρᾶ; οἴ. βατά, ΤΥ, 

Θ᾽ ΘΠ: 
200 φθάνουσιν: πὶ αἷτ. 90]. πα 

ΒΕΌΡΡΙΘΙ θηὔατυ ρΡᾶγίϊο. ἃ8. ψγ6]]. 

ΤῊΘ Θχρϑυΐθηοθ μθῦθ παγγαίθα 

Βθϑιὴβ ἴο Βᾶνθ ἰδιυρῃΐ Χρηῃ. ἃ 

Ιθββοῃ; 5600 ΝΠ, 8, 8.49. 

ΟΉΑΡΤΕΕΥ͂ 

8 ἄλλην ὁδόν: 8η Θχίθῃβίοη οὗ {Π6 

ἴηΠΘΥ ΟὈ].: ἔγϑηβ., δὼ αποΐπεονῦ 

γοαᾶ. ϑΟΘὮ 8008. 816 οὔΐθῃη νἱτγ- 
8] δᾶνβ. 

δ ἀγαθῶν -- ἐπιτηδείων. 

ἴ ἐξαπίνης : 67. ο. 3.31. ἀηα {Πθ ποῖΐθ. 
9 νομαὶ . . - βοσκημάτων, )σγαξίηςρ 

μονα. 
διαβιβαζόμεναι, τὑἢ116 θοΐη ἐγ αη8- 

»ογίοα; ποῖθ {8 ἴθΏ8Θ6. 

ΓΤ ΙΞθι ΠῚ ῸΣ 6, 

12 μὴ . . - οὐκ ἔχοιεν: ἐννοούμενοι 

᾿ 0]165 ἔθασ. ΕῸΓ μὴ οὐκ, 67. 11, 

3, 45, δηα {Π6 ποίῖθ. 

18 ὁπόθεν λαμβάνοιεν: ἀϊτοοῦ, πόθεν 
λαμβάνωμεν; αἰ {πΠ6 ψΒΟΙΘ οὐ 

{86 ποῖΐθ οἡ ὅ, τι δῶ, 1, 7, 857. 

14 βοηθείας: ποὺ Πα θυϊαθηί]ν 

ΒβοΠΘ ἴο {πΠ6 δἰα οὗ πὸ ατστθθκβ 

Βοαύξοσθα ἴῃ βθᾶγοῃ οἵ Ὀοοΐν 

(83). 
16 ἐπεὶ κατέβη: Π6 Πδᾶ ἃ ἸΟΠΡΘΓ 

8Δη4 ἃ Βαγᾶθυ ἀθβοθῃΐ ἴο τη8Κ --- 
ἔγουη {ῃ6 κορυφή. 

10 [οἱ “Ελληνες]: 1. 6. οἱ ἀμφὶ Χειρί- 

σοφον; Ὀπὺ μ6 ψουᾶβ μᾶγθ 8}} 

{π8 ΔΡρϑάγδῃοθ οὗ ἃ ρῖοβϑ, 1π6]- 
οαἰϊηρ {μαῦ ἀπήντησαν Ἠ85 ποῖ 

ὮΘΓΘ ἃ μοβίϊ]θ Β6η86. 



τ 

Βοοῖς ΤΙΙ͂, Οὐαρ. Κ' 195 

Ὁ ,ὔ Ν , Μ Ψ' ᾽ὔ ἊΝ Δ ΑΕ .“ 5 ’ ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ὑμετέραν εἶναι: ἃ γὰρ ὅτε ἐσπένδοντο 
Ἀ ν Δ “ 

διεπράττοντο, μὴ καίειν τὴν βασιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ καίουσιν 
᾽ ἤἰϑὺν ΄ ν ε ἘΝ Εν ΄, 
ἀλλ᾽ ἐάν που καταλείπωσί γε αὑτοῖς ἐπιτήδεια, 

Ε 

ἀλλ᾽, ὦ Χειρίσοφε, 
» »" “ 5 ᾿ Ἁ “ ες ε ΝΝ -“ 4 ’ ἔφη, δοκεῖ μοι βοηθεῖν ἐπὶ τοὺς καίοντας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. 

ὡς ἀλλοτρίαν. 
"“ Υ ε - Σ - 7ὔ 

ὄψονται καὶ ἡμᾶς ἐνταῦθα πορευομένους. 

ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπεν: Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ: ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, 

ἔφη, καίωμεν, καὶ οὕτω θᾶττον παύσονται. 

᾿Επεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οἱ μὲν ἄλλοι περὶ τὰ ἐπιτή- 

δεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λογαγοὶ συνῆσαν. καὶ ἐνταῦθα ω) ᾽ ω ῃ 

πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἣν ὑπερύψηλα, ἔνθεν δὲ 
ς Ἁ “ , ς Χ Ν , ς ’ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπερέχειν πειρω- 

- " ’ὔ 

μένοις τοῦ βάθους. ἀπορουμένοις δ᾽ αὐτοῖς προσελθών τις 
:- ἀνὴρ Ῥόδιος εἶπεν: ᾿Εγὼ θέλω, ὦ ἄνδρες, διαβιβάσαι ὑμᾶς 
5 ἘΔ α κατὰ τετρακισχιλίους ὁπλίτας, ἂν ἐμοὶ ὧν δέομαι ὑπηρετήσητε 

Ν , εὖ ’ » , ᾿Ὶ [2 ’ καὶ τάλαντον μισθὸν πορίσητε. ἐρωτώμενος δὲ ὅτου δέοιτο, 
᾿Ασκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι: πολλὰ δ᾽ ὁρῶ πρόβατα καὶ 

ΑΝ Ν Ὁ Χ ν Δ » ΄, Ν , « 7 

αἶγας καὶ βοῦς καὶ ὄνους, ἃ ἀποδαρέντα καὶ φυσηθέντα ῥᾳδίως 
ἊἋ ΄ Ν Ἷ ἂν παρέχοι τὴν διάβασιν. δεήσομαι δὲ καὶ τῶν δεσμῶν οἷς 

17 ὑφιέντας: 50. αὐτούς, ἴ. 6. τοὺς 

Πέρσας. 

ἃ γάρ. .. χώραν, Ἰἰ{. ἐπα ἐμίηπρ 
Ἰρηϊον, ἔπομ εἰϊριιαΐοα, «ὐ]ιθη 

ἐμποῃ πιαᾶθ ἐπα ἐγεαΐῃ, ἐπαΐ τὸ 

δ]ιοιια ποὲ αο. ἃ ἴοτ ὅ, ἃ5 ἔτθ- 

αΌΘΗΌΙΥ ταῦτα ἔοτ τοῦτο---ἃ ΘΟ ΓΒΘ 

οὗ δοίίοῃ, ταύμπου [Π8η 8ἃ σοποσϑίθ 

δοῖ, 

18 νῦν αὐτοὶ καίουσιν: τψ 5Πο]α 

Πᾶν δχρθοίθα ποιοῦσιν, Ὀαὺ ἃ 

ΤΟΙ Θχρ ϊοῖῦ ψοτα ἰ8 βυδβ1- 

Ἐπυδας 671... 9: 10: 

21 βοηθεῖν ἐπί, δοαν' αἷάὰ ασαϊηϑέ, 

85 ΔΙ Δ ΥΒ. 

22 καίωμεν: αΓ. [ΠπΠ6 ποθ οἡ ἀναμέ- 
νωμεν, α. 1. 110. 

24 ἐπὶ τὰς σκηνάς, ἐο ἐξιεῖ} χτιαγΐογ8. 

ΟΥ. [ᾺΘ ποῦθ οῃ κατασκηνῆσαι, ο. 4. 

197. 
περὶ... ἦσαν, τ0676 διιδίοα εἱς. 

26 ἔνθεν μὲν. .. ἔνθεν δέ, οχν ἐΐπεα 

ΟἿ 8146... οὐ ἐπα οἶμον. 

27 ὡς--Ξὥστε; οὕ. 1, ὅ, θ4, δῃα {Π6 
ποῖθ. 

πειρωμένοις τοῦ βάθους, τῦποη ἐπο 

ἐγίοα ἐπα αἀορίῃ. Ἐογ {Π6 αϑύ., 
566 {Π6 ποῖθ οῃ προσέχοντι, 1, ὅ, 
0. ΟἿ διαβάντι, ὈΘΊονν, 1. 54. 

29 θέλω, τ᾽οϊτιη σον; οἤ. ο. 4. 112. 

80 κατά: αἰπίτι ατῖνο; οὐ, 1, 8, 84, 
ὑπηρετήσητε, ἔγΘΟ]Υ, δ: ρ0ίγ. 

88 ἅ, δεαβἐ5 τὐϊυΐοῖι, ΑἸ Ππουρ ἢ π᾿ ἢ 

φυσηθέντα ν16 [Β1ηΚ, οὗ ΘοΌΓ56, οὗ 

{Π68 5Κ1η8 (δέρματα)--- ἃ ΒΕ1  τη8α9 

Θᾶ50 Ὀγ {890 ρσθοθαϊηρ ἀποδαρέντα. 

84 διάβασιν, ηιοατι8 ΟΥ̓ ΟοΥ̓οβϑίηρ ; 

67. τ[ῃ6 ποῖθ οἡ 1, ὅ, 173, ΤῊ ΒΒο- 

αἴδη 86 Βθθῃ ΒΚ η5 864 ἴῃ {818 

ΟΥ ΒΙΠ]18 1 πγᾶγ5; ο΄. 1, δ, 69, )πα 

{86 ποΐϑ. 

δεσμῶν, ἐμοηρ3. 

25 

890 



9: σι 

40 

100 «ἀπαθαβὶβ 

- . ἢ, γ8 ΄ ΄ ΄ ᾿ ᾽ " Ἀ χρῆσθε περὶ τὰ ὑποζύγια: τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς -πτρὸς 

ἀλλήλους, ὁρμίσας ἕκαστον ἀσκὸν λίθους ἀρτήσας καὶ ἀφεὶς 
.“ » ’ ] Ἁ Ὁ“ Ἁ » ;ὔ ’ 

ὥσπερ ἀγκύρας εἰς τὸ ὕδωρ, διαγαγὼν καὶ ἀμφοτέρωθεν δήσας 
» -“ “ Ἁ -" » ΄ “ » Φ ᾽ ΄ 

ἐπιβαλῶ ὕλην καὶ γῆν ἐπιφορήσω" ὅτι μὲν οὖν οὐ καταδύσεσθε 
ΘΕ Ἂν ΄ Μ θ -“ Ἀ » Ν δύ; Μ ὃ “ “ ν 

αὐτίκα μάλα εἴσεσθε: πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύ᾽ ἄνδρας ἕξει τοῦ μὴ 
.«“ ᾿ ἢ, 5 , ς ὥστε δὲ μὴ ὀλισθάνειν ἡ καταδῦναι. ὕλη καὶ ἡ γῆ σχήσει. 

΄ “- κ ε Ἀ 
ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα χαρίεν ἐδόκει 
3 Ν δ᾽ » ἀδύ δ᾿ Ἀ - ΄ , 

εἶναι, τὸ δ᾽ ἔργον ἀδύνατον. ἦσαν γὰρ οἱ κωλύσοντες πέραν 
Ἀ 6 -“ “Ὁ » Ἁ - ,ὔ ᾽ ἈΝ Εν ΕῚ ,ὔ ’΄ 

πολλοὶ ἱππεῖς, οἱ εὐθὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν ἂν ἐπέτρεπον τούτων 

ποιεῖν. 
᾿] “ Ν ᾿ ΄ , ᾿] , ᾽ Μ ᾽ 

ἐνταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν ἐπανεχώρουν εἰς τοὔμπαλιν εἰς 

τὰς ἀκαύστους κώμας, κατακαύσαντες ἔνθεν ἐξῇσαν: ὥστε οἱ 
’ὔ Ε] ΄ » ἣν 5 -“ λον “- Ω 

πολέμιοι οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ ἐθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἦσαν θαυμά- 
δ ΑΥ- Ν μαι 

ζουσιν ὅποι ποτὲ τρέψονται οἱ “Ἕλληνες καὶ τί ἐν νῷ ἔχοιεν. 

85 περί, ἦπ οοπηοοΐζίοη, τὐϊέπ, ποῖ 

ΤΊΘΓΘΙΥ αγοτπα (οἵ ρσἰ Γ[5). 

ζεύξας. .. δήσας, ποΐθ [Π6 ΔΙΓΔΥ͂ 

οὗ ρδγίϊοβ. ζεύξας, ὁρμίσας, διαγα- 

γών, 8η6 δήσας ἃτΘ Θο-οΥ δἴθ, 

8η6 ρσῖνθ {Π6 βιισοθββῖνθ βίαρϑβ 

οὗ οοηδίτγαποϊζί,Ἕοη. πη 
ἀφείς ἃτΘ ΒΕ ογαϊηδίθ ἴο ὁρμίσας 

(αποπογίης ἐμὴν ῳ αἰξαολιης 

απα ἰοξέϊηις, ἀοιση). 

87 διαγαγὼν... δήσας: [Π6 11Π6 

οὗ ᾿ηῆδ᾽οα 5κ᾽η5 νγὰβ ἴο 6 οδτγ- 

ΤΙΘα ΘΟΙΟΒ5 {86 βύσθϑιῃ 8η4 τηϑαθ 
ἔαβί οὴ Ῥοίῃ Ὀ8ηΚ5. 

88 ἐπιβαλῶ.... ἐπιφορήσω: ΟΠ ΐά51η. 

89 ἕξει τοῦ μὴ καταδῦναι, τ"111 Κο6Ρ 

7γοην βἰπμίησ. ἘῸΥ 186 ρθη. οὗ 
186 ᾿πῆη. (αξίου ἃ νὉ. οὗ Βϊπᾶρυ- 

1ηΡῚ), ο΄. τοῦ καίειν, 1, 6, 9, ᾷηᾶ ἐῃθ 

ποΐθ. ΕῸΓ μή, οἴ. 1, 3, θ, )ᾶῃα {ῃ9 

ποΐθ. ΒϑΊον νγ πᾶνϑ {Πῃ6 νᾶγὶϑᾶ 
ῬὮΓΔΒΘ, ὥστε μὴ ὀλισθάνειν, 

40 σχήσει: εἰπρ., Βίη66 ὕλη 8ηα γῇ 
ἴογτα οὔθ ἰᾶθὰ (86 οονθϑυὶηρ οὗ 

οᾶσίῃ δηα ὈΓῸΒ}). 

41 χαρίεν: ο΄. οὐκ ἀχάριστα, 11,1, 10. 

ἀρτήσας 

42 οἱ κωλύσοντες, ηϊεηι ἰο ργευδηέ 

ἐξ. ΜΥΙ [5 πολλοὶ ἱππεῖς Εἴα Πα 5 

1Π ΔΡ᾿ῥΡΟΒ. 

48 ἂν ἐπέτρεπον: ραβδί ροίθῃΐξίδὶ) 

(τ θα ]); {πὸ οοπαϊξϊοπ 18. 5ῸΡ- 
ΡῬΓΘΒΕΘΩ͂, 85 οἔΐβθῃ. 

45 τὴν ὑστεραίαν : 860. οὗ ἀταίίοηῃ. 
εἰς τοὔμπαλιν : {ῃ6 ορροξῖζθ οὗ εἰς τὸ 

πρόσθεν(1, 10, 19 ἢ). ΤῊΘΓΘΔΒΟΗ ἔοτ 

{Π|15 ΤΠ ΤΟῊ τγ85 Ρ]8Ιη]ν [ῃ8 ΒΟΡΘ 

οὗ Πηα ΠΡ ΞΟΠῚΘ ΤΠΘ8 5 Οὗ ΘΡΎΘΞ5 

ἔγοτῃ ὕπο ὶγ ρσθβθηΐ ροβίζϊοη, 105 

δχδοῖ αἰσθοίϊοη, ΠΟΎΘΥΘΙ, 68η- 

ποί Ὀ6 ἀοἰθυτηϊηθᾷ. ΤῊΘ ατθθκβ 
ο8ῃ ΒδγαΪν Πᾶν τγϑίγδορα {μοὶν 

βίθῃϑβ οὐϑύ {π6 115 θυ {π 6 ν 
Βα Ὀθθὴ 850 Βαγαββρᾶ, 1 ἢ: 

ὈΘΘη Δββυτηθα {Παὖ Π6ν ἔο]]ον εἰ 

ΒΟΙῚΘ γ8]|16ὺ ἰθααὶπηρ' θαβέναγα. 
46 ἔνθεν-- τὰς κώμας ἐξ ὧν. ΟΥ̓. ΤΙ, ὃ, 

101. 

47 ὅμοιοι... θαυμάζουσιν, 86οηϊεεὶ 

ἰοβὲ ἔπ, τὐοπᾶον. 'ΤῊ6 Ὀοβϑῦ ΜΆ. 
Ἠ85 θαυμάζειν. 

48 τρέψονται... ἔχοιεν: {πΠ6 ἔυΐ. 

15 οὗ 4}} ὕβθηβθβ μ6 οὔθ ᾿ἰϑαβύ δρὲ 
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ἜΘΟΣ ΓΕ Θἤαρ. ΚΤ 1907 

3 »“»" « Ἁ Ε “μι Φ Α, Ἃς 5 ΄ φ ς Ν 

ἐνταῦθα οἱ μὲν ἄλλοι στρατιῶται ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἧσαν: οἱ δὲ 

στρατηγοὶ πάλιν συνῆλθον, καὶ συναγαγόντες τοὺς ἑαλωκότας 
Μ᾿ Ν ΄ - , Ἄ « ᾿ ὰ ΡΨ “ὉῸὍ Ἄγν δι 

ἤλεγχον τὴν κύκλῳ πᾶσαν χώραν τίς ἐκαστὴ εἴη. οὗ δὲ ἔλεγον 

ὅτι τὰ πρὸς μεσημβρίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη καὶ Μηδίαν, 
δι Ὁ “ ς δὲ Ν “ Ἔσο ΞΟ , ΝΟΣ , ," ἧσπερ ἥκοιεν, ἡ δὲ πρὸς ἕω ἐπὶ Σοῦσά τε καὶ ᾿Εκβάτανα 

φέροι, ἔνθα θερίζειν λέγεται βασιλεύς, ἡ δὲ διαβάντι τὸν ποτα- 
Α Ν ε ’ 2 Ἀ ,ὔ Ν- 9 Ἕ ’ ς Χ Ν Ὁ μὸν πρὸς ἑσπέραν ἐπὶ Λυδίαν καὶ ᾿Ιωνίαν φέροι, ἡ δὲ διὰ τῶν 

ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι εἰς ἹΚαρδούχους ἄγοι. 
΄΄ ΝΙΝ ᾿ “-“ » ᾿ς Ν Μ Ν ᾿ 53 Ν τούτους δὲ ἔφασαν οἰκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη καὶ πολεμικοὺς εἶναι, καὶ 

βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ ἐμβαλεῖν ποτε εἰς αὐτοὺς βασι- 

λικὴν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας τούτων δ᾽ οὐδέν᾽ ἀπονοστῆσαι 
διὰ τὴν δυσχωρίαν. ὁπότε μέντοι πρὸς τὸν σατράπην ἐν τῷ 
πεδίῳ σπείσαιντο, καὶ ἐπιμειγνύναι σφῶν τε πρὸς ἐκείνους καὶ 

ἐκείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατηγοὶ ἐκάθισαν 
Ἃ, Ἁ ε , , Ἂ , » ον “- , 

χωρὶς τοὺς ἑκασταχόσε φάσκοντας εἰδέναι, οὐδὲν δῆλον ποιή- 
“ ΄ » 5 , Ἁ -“ “- 

σαντες ὅποι πορεύεσθαι ἔμελλον. ἐδόκει δὲ τοῖς στρατηγοῖς 

ἴο οἤϑηρθ ἴο πθ ορί. ἴῃ ἰἱπαϊτ, 

ααθβίβ. Οὐ αποίδ.!οηβ. 

εἰς Καρδούχους: 5660 [86 ποίθ ΟΠ 
ἐς Πισίδας, 1, 1, 62. 

51 ἤλεγχον . . - εἴη, ἀαδποα αδοκπιέ 

ἐπ το]ιοῖο βυιγγοιαῖηςρ σον γ, 

τὐπαΐ ἐξ τῦα8 ἔπ, εαοΐ, ατγοοέϊζοη, 

(ἑκάστη. ΤΠΘ ΡῬτοϊθρβὶβ ἰῖ5. δ8α- 

ΤΩΪΒΒ1 016 ἴῃ Ἐηρ. 
82 τὰ πρός, ἐπ γοσίοη, ἰοισαγα. 
τῆς ἐπὶ. .. εἴη: 56. ὁδοῦ, Γογηιεα 

»Ραγὲ οἵ, τα 8 οἩ. 

858 δὶ ἧσπερ ἥκοιεν, ἐἢ6 στοῦ} γοαα 

οὐ τὐ]ιίοι, ἐμπομ παα ΘΟΉϊ6. 

δ4 θερίζειν: ἴῃ ΟὙγορ. Ν ΤΙ, 6, 22 τ 
15 βίαἰθα {π8ΐ {Π6 Κίηρ' βρθῃῦ {Π 6 

τϊπίοα 5ΒΘΆ5ΟΠ (ΒΘ ΤΠ ΟΠ 8) 1Π 

ΒΔΌΣΙοΩ, [ἴῃ6 βρτίπρ (δ γθθ 

τηοη 5) ἴῃ ὅ.58, 8))πα {π6 Ποῦ 

ΒΘΆΒΟΠ (ἰνχο τηοητῃ8) ἴῃ ΕΟθ8- 

ἴδη8. 
διαβάντι: 566. {πΠ6 ποίθ οἡ πειρωμέ- 

νοις, ἃονυϑθ, ]. 27 ἢ, 

506 ὅτι: ποίθ {Π6 τϑρϑϊϊοη--- ροββὶ- 

ὈΠΥ ᾿ἱπίθπαρα ἴο θιρῃδ51ιΖθ {Π96 

τουΐθ Πη8}}ν αἀθοϊαρθα οη. 

51 ἀνά: αἰπύ! αζινο, ἐμυομοποιιΐ, 

απιοΉ(. 
πολεμικούς: {πῃ6 Κυτάᾶδβ οὗ ἰοᾶδΥ 

αοῖν {πη6 ΤΌνΚβ, 8ηα τηοοὶς δ 

{861} αὐτθιηρίβ ἴο οο!]ϑοῦ {τι αΐθ. 

88 ἀκούειν, οὔσῃ; ο7. 11,0, 41. 
59 δώδεκα μυριάδας: ἄρΡοβ. ψὶὺῃ 

στρατιάν; ΜΘ τηϊρῃῦ Πᾶνθ Ἰοοϊκρᾶ 

ἴον {Π6 σϑῃ. 

ἀπονοστῆσαι : Δ ποίΠ 67 ῬΡοθύϊοϊβτη. 

600 ὁπότε. .. σπείσαιντο : 5{1}}} σον- 

ΘΥΠΘα ᾿γν ἔφασαν; αἰγροΐ, ὁπόταν 

σπείσωντα. Ιῃ ἴπμθ ΦΟ]]οσηρ, 

σφῶν πα ἑαυτούς ἀοποίθ {Π6 Ῥρὲ- 

ΒΔ 5. (ΡΓΟΡΘΙΙΥ ᾿παῖν, τἤθχῖνθβ, 

Ῥαυΐύ ἑαυτούς ἰ5 Βα Ὀπ Ἰςπίθα ἕον [ἢ 6 

Ἰηΐγοαπθηῦ σφᾶ9); ἐκείνους ἃ:Π6 ἐκεί- 

νων πη Οδτάμπομι. Δ ΊΠ σφῶν 

δΔηα ἐκείνων ΒΌΡΡΙΥ τινας. 
ἴοσθ ἐπιμειγνύναι, 

(αοἐτπιαί, Θτ ΘΉ). 
68 τοὺς. .. εἰδέναι, ἐΐο8δα τὖῆὸ 

καί. Ὀ6ὸ- 

ἰβ 1ηἰθηβῖνθ 

δὺ 

60 



198 Αἀπαθαϑὶς 

65 ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρέων εἰς ΚΚ αρδούχους ἐμβάλλειν: τού- 

70 

τους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς ᾿Αρμενίαν ἥξειν, ἣς ᾿Ορόντας 
ἦρχε πολλῆς καὶ εὐδαίμονος. 
“ .} ΄ ᾽ὕ 

ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. 

: “ ᾿ ΝΜ » ΑΒ 

ἐντεῦθεν δ᾽ εὔπορον ἔφασαν εἶναι 
.} ᾽ν Ψ» ΜΝ ΄ .“ ΄ , 

ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, ὅπως ἡνίκα 

καὶ δοκοίη τῆς ὥρας τὴν πορείαν ποιοῖντο: τὴν γὰρ ὑπερβολὴν 

τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκαταληφθείη: καὶ παρήγγειλαν, 

ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, συσκευασαμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ 

ἕπεσθαι ἡνίκ᾽ ἄν τις παραγγέλλῃ. 

οἰαϊηνοα ἐο Κηοιῦ {16 ὁουι ἐγ ἴηι 

6αο}, αἱγοοΐξίοη. 

660 ἔφασαν: 1. 6. {πΠ6 οἀρύϊνοβ; αἱ- 

Τοοῖ, τούτους διελθόντες ἥξετε. 

68 ἐθύσαντο: ο΄. 1, 1, 8ῦ, 8δηα {Π6 
ποίθ. 

ἡνίκα. .. ὥρας, αὐ τυπαΐβοουον' (καί) 

ἐΐηνα ἐξ ηυϊσν 8θογ, δο8έ. 

ὕδ]τθβ [Πῃ6 βθη., ἃ5 ἰΙοοδὶ 8ᾶνβ. (ο. 

69 ὑπερβολήν : ὈΓΟΪΘΡΒΕΙΒ. 

12 ἡνίκ᾽. .. παραγγέλλῃ, τὐποη ἐπα 

τον αὶ βυοιία δ ρμα5866 (ἱ. 6. ἔτοτηα 

τηοὰτῃ ἴο τποὰῖῃ; ΠΟ ΒΙσ 8] νγ85 

ἴο ὈΘ6 σὶνθη). 

ἡνίκα 
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ΒΟΟΚΊ ΤΥ 

Ἰ. 
Ν [ς Χ Ἁ , 5 ιν, ὃ - Δ Ἁ Ἁ ς 

καὶ ὅσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς καὶ οἱ 

[Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει ἐγένετο μέχρι τῆς μάχης, 

σὺν Κύρῳ ἀναβάντες “ἔλληνες ἐποιήσαντο, καὶ ὅσα παραβάντος 

τὰς σπονδὰς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς 
“Ἕλληνας ἐπακολουθοῦντος τοῦ Τ]ερσικοῦ στρατεύματος, ἐν τῷ 

πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνθα ὁ μὲν Τίγρης 

ποταμὸς παντάπασιν ἄπορος ἣν διὰ τὸ βάθος καὶ μέγεθος, πτά- 

ροδος δὲ οὐκ ἣν, ἀλλὰ τὰ Καρδούχεια ὄρη ἀπότομα ὑπὲρ αὐτοῦ 

τοῦ ποταμοῦ ἐκρέματο, ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς διὰ τῶν ὁρέων 
, φ, "5 Ν “Ὁ « , “ ᾿] , πορευτέον εἶναι. ἤκουον γὰρ τῶν ἁλισκομένων ὅτι εἰ διέλθοιεν 

δ ΄ Υ" 5 “ Ε] ΄ Ἁ Ἁ “ , 

τὰ Καρδούχεια ὄρη, ἐν τῇ ᾿Αρμενίᾳ τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος 
Ὁ ΕΒ) , ο ΄ ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἢν δὲ μὴ βούλωνται, 

, ἈΝ “ ᾽ , ΑΝ Ν Χ 5 ’ Ε] , ων 

περιίασι. καὶ τοῦ Εὐφράτου δὲ τὰς πηγὰς ἐλέγετο οὐ πρόσω τοῦ 

Τίγρητος εἶναι, καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. τὴν δ᾽ εἰς τοὺς Καρδού- 
5 Ἀ - “ “ Χ “ 4 «“ 

χους ἐμβολὴν ὧδε ποιοῦνται, ἅμα μὲν λαθεῖν πειρώμενοι, ἅμα 

δὲ φθάσαι πρὶν τοὺς πολεμίους καταλαβεῖν τὰ ἄκρα. 

ΟἬΑΡΤΕΕΒ [ἢ 

ἘῸτΣ {Π6 Ορϑῃϊηρ Βθούϊομβ Θοηβα 

{86 ποῖθ οἡ 11,1,1. 8:66. 1 ρῖίνϑβ 

8. Τϑοδριυὰ]δίϊοη οὗ {Π6 πδυγαύϊνθ 

ἊΡ ἴο [Π98 Ροϊῃῦ πον ΓΘ 66, γγ 116 

Β66Β. 2-4 (οπἰἰρα 'ἰπ {πΠ6 Ροβϑί Μ5.) 

σὶνθ 8 τϑβίδίοιηθηΐ οὗ [Π9 τηϑίίου 

σοηίαϊηθα ἴῃ [Π6 σοπο]παϊηρ' 560- 

[ἰοηβ οὗ {πΠθ ργϑθοθαϊηρ θοοϊσ. 1π 

8411 Ῥτο δ "1 {μ86 Πτβθὺ ἔουσ 5θο- 

[ἸΟῊ5 816 ἃ ἰαίθν δα] α!0100 8Ππ4α 816 
ποῦ Ὁγ Χϑη. Νοίθ [Π80 βθο. ὅ ὕδκοϑ 

ἊΡ [89 παιγαΐϊνθ δρδὶπ 86 }Ο]]ΟνΒ 

ΟἸΟΒΘΙΥ οα 86 ϑῃηᾶ οὗ Βοοκ 111. 

8 ὅσα. .. ἐπολεμήθη: ὅσα που]άᾶ 
Βδγθ ὈΘ6η {Π6 ᾿ΠΠΘΓ ΟἿ. 'π {86 

δοῦ, ῬΏΓ͵ΑΒΘ. 

8 ἀπότομα... ἐκρέματο, Πτιη 51.667 

ΟὐΟΥ ἐπ6 Ὁογ δ γεαῆν. 

10 τῶν ἁλισκομένων: ἴοτ {Π6 6886, 

ο΄. Τισσαφέρνους, 1, 2, 26. 

18 ἐλέγετο: [Π6 ῬΘΙΒΟΠΔ] τ156 5 ἴδ 

ΘΟΙΠΓΊΟΠΘΤ. 

τοῦ Τίγρητος--τῶν τοῦ Τίγρητος πη- 

γῶν. ΟἿ. [8 ποΐθ οῃ ἠλέκτρου, 

ΤΠ 9. 58ὲ 

14 ἔστιν οὕτως ἔχον -Ξοὕτως ἔχει. 

{πΠ6 ποΐβ οἡ εἶναι... 
1,2, 122, ΤῊΘ ἰοχῦ 15, ΠΟΘΥΘΥ, 

σοπ͵θοίαΓ]. 

156 ἅμα μὲν. . . ἅμα δέ: ο΄. 111, 4, 

18. 
16 φθάσαι πρίν: ε΄. 11, δ, 117, δηᾶ 

[86 ποίθ. 

ΟΥ̓. 
. φυλάττων, 

199 
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ἡνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ τὴν τελευταίαν φυλακὴν καὶ ἐλείπετο τῆς 

νυκτὸς ὅσον σκοταίους διελθεῖν τὸ πεδίον, τηνικαῦτα ἀναστάντες 
» ὦ ’ ἢ » “ “ “Ὁ "" ’ ᾿] 

ἀπὸ παραγγέλσεως πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς 
δ ἙΝ Μ Ν γ ΄ Ν ΄ »-" “ ΄ 

τὸ ὄρος. ἔνθα δὴ Χειρίσοφος μὲν ἡγεῖτο τοῦ στρατεύματος λα- 
Ν Ἁ » " Φ ἊΝ Ἁ Ἁ » »“-΄- -“ Ἁ Ἁ 

βὼν τὸ ἀμφ᾽ αὑτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας, ἘΞξενοφῶν δὲ σὺν 
"“" 5 ΄ ἣν ͵ 4 ᾽ ’, » “-“ ᾽ Ν 

τοῖς ὀπισθοφύλαξιν ὁπλίταις εἵπετο οὐδένα ἔχων γυμνῆτα: οὐδεὶς 

γὰρ κίυδυνος ἐδόκει εἶναι μή τις ἄνω πορευομένων ἐκ τοῦ ὄπισθεν 
5 ,ὔ ᾿ 5 Ν Ἁ Ἂν ᾽ ) Ἶ Δ Υ̓ Δ [4 ἐπίσποιτο. καὶ ἐπὶ μὲν τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χειρίσοφος πρίν 

τινας αἰσθέσθαι τῶν πολεμίων: ἔπειτα δ᾽ ὑφηγεῖτο: ἐφείπετο 
᾿Ὶ 3. ὩΣ ἋΣ ς ΄ “-“ ΄ Ε] ξ , Ἀ » 

δὲ ἀεὶ τὸ ὑπερβάλλον τοῦ στρατεύματος εἰς τὰς κώμας τὰς ἐν 
“ ΕΝ  Α Ν "» - ἈΠ. Ὁ Ψ Ν « Χ - 

τοῖς ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. ἔνθα δὴ οἱ μὲν Καρδοῦχοι 

ἐκλιπόντες τὰς οἰκίας ἔχοντες καὶ γυναῖκας καὶ παῖδας ἔφευγον 

ἐπὶ τὰ ὄρη. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολλὰ ἣν λαμβάνειν, ἦσαν δὲ καὶ 
΄, , , « ὡῆς Ζ » γῸΣΝ 

χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευασμέναι αἱ οἰκίαι, ὧν οὐδὲν 
2 

ἔφερον οἱ “Ἕλληνες, οὐδὲ τοὺς ἀνθρώπους ἐδίωκον, ὑποφειδόμενοι, 

εἴ πως ἐθελήσειαν οἱ Καρδοῦχοι διιέναι αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας 
. ΄ . - 

τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεῖ πολέμιοι ἧσαν: τὰ μέντοι ἐπιτή- 
«“ 5 , » , » , Ν ᾿ φ ᾿Ὶ 

δεια ὅτῳ τις ἐπιτυγχάνοι ἐλάμβανεν: ἀνάγκη γὰρ ἣν. οἱ δὲ 

18 ὅσον . .. πεδίον, ἐποιίο ΤΟΥ͂ 

ογοβϑδίηρ ἐπα ρίαϊη, ἕη ἐπ6 ἀαγ. 
ΕῸΓΣ {πὸ ᾿πῆῃη., οΥ. οἵα... ἄρδειν, 

ΤΠ, 8, 49, ᾶῃα ἴδ6 ποΐθ. Οἶ Ἂς. 8. 
812. 

σκοταίους : 86]. ἴοτ δᾶν.; ο΄. προτέρα, 

1, 2, 142, ἀηα {Π6 ποῖθ. 

19 ἀπὸ παραγγέλσεως : οὕ, {Π6 Ἰαδί 

ποῖθ οὴ 86 ργθοθαϊῃρ' θοΟΚ. 

21 τὸ ἀμφ᾽ αὑτόν : ΠΟ ΠΟῚΠ πΠΘΘα ὈΘ 

ΒΌΡΡΙΙΘα; οΓ. τὸ ὑπερβάλλον, Ἀ6- 
Ἰονν, 1. 20, ἃᾷπα {Π6 ποίθ οῃ 1, 2, 8. 

22 ὁπλίταις: ἴῃ ΔΡΡοΟΒ. νυ {Π6 

Ῥγθοθαϊηρ ΠΟΌΠ. 
238 πορενομένων: 86. αὐτῶν, 6 

τηϊσῃηῦ ἢᾶνθ Ἰοοϊτθα ἴον {πὸ αδί., 

Ραυΐ ο΄. [Β6 ποῖθ οἡ 1,32,99, Αβἃ 

τηδίζου οὗ ἕδοὺ {πΠ6 Ῥϑυβίδηβ ρυτγ- 

566 {Π6 πὸ ἤαγί ον. 
26 ἀεί: ῬΓΙΤΔΙΙΪΥ τ ἢ ἐφείπετο, ἃ]- 

ὑπουρἢ ἰδ ἰδ ἔθ] αἷβδὸ ψὶ ἢ τὸ 

ὑπερβάλλονΞεραοϊ, αἰυϊβίοη, α8 ἐξ 

ΟΥ̓ Ο8866.. 

2 μυχοῖς : ἃ Ρορίϊο νοτζα, 564 84]80 

Ὀγ Τυογα. ΥἹΙ, 5, 2. 
28 γυναῖκας... παῖδας: 

δῦ, ἀηᾷ {86 ποίθ. 

81 ἔφερον: ο΄ [Π6 ποίθ οῃ 11Π, 6, 

18, ΟΡβοσνθ {πΠ6 ἔοτοθ. οὗ [ῃ6 

ἴθηβθ οὗ {Π15 ν᾽. πα οὗ {89 ἔο]- 

Ἰονγὶηρ ἐδίωκον. 

ὑποφειδόμενοι: ποίθ ἴΠ6 ἔοτοθ οὗ 

{Π6 ΡῬτθρ.; ὕπϑυ δᾶ δὴ οβ]ϑοῦ ἰπ 

νον. ΟἿ. ὑπήγετο, 11, 1, 88, ἃηα 

{86 ποίθ. 

82 εἴ πως, ἐπ ἐΐμα πορδ ἱπαΐ. 

α. 1420: Η. 901. 
διιέναι; ο΄, διήσουσιν, 111, 2, 119, 

φιλίας : ῥτοᾶ., ΓΛ 1, 8, ΤΙ, δα [86 
ῃοΐθ. 

84 ὅτῳ: οοἸ]οοίϊνο βίηρ, ἔθου ἃ Ρ].; 

Οἤ. ὅστις... πάντας, 1,1,18. ΤῊΘ 

ΓΥΕΤΩΣ 

5366 
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Καρδοῦχοι οὔτε καλούντων ὑπήκουον οὔτε ἄλλο φιλικὸν οὐδὲν 

ἐποίουν. ἐπεὶ δὲ οὗ τελευταῖοι τῶν ᾿Εὐλλήνων κατέβαινον εἰς 
, “-“ -" Σ 

τὰς κώμας ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταῖοι---διὰ γὰρ τὸ στενὴν 
ψ: Ἂν εονι σ Ἁ ε Ἷ « » , » -“ ΡῚ ,ὔ Ἁ 

εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ 
, , Ἁ “ “- 

κατάβασις ---τότε δὴ συλλεγέντες τινὲὲ τῶν Καρδούχων τοῖς 
᾿ 5 Π, Ἁ 2 , 2 ΝῚ ͵ Ἁ 

τελευταίοις ἐπετίθεντο, καὶ ἀπέκτεινάν τινας καὶ λίθοις καὶ 
’ Ἅ 5» , » » » Ν ᾽ 

τοξεύμασι κατέτρωσαν, ὀλίγοι ὄντες: ἐξ ἀπροσδοκήτου γὰρ αὐ- 
-“ 2 ’ Ν , ᾽ ’ , ἣν , 

τοῖς ἐπέπεσε τὸ ᾿ἴὑλληνικὸν. εἰ μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, 
τ ὕ, ΕΝ »- Ἁ -“ Ἂ ςῸ ΄ 

ἐκινδύνευσεν ἂν διαφθαρῆναι πολὺ τοῦ στρατεύματος. καὶ ταύ- 
Ἀ κ ΄ “ ᾽ Ἂ ͵, “ιν « ἣ 

τὴν μὲν τὴν νύκτα οὕτως ἐν ταῖς κώμαις ηὐλίσθησαν: οἱ δὲ 
-“ -»" Ἂ 

Καρδοῦχοι πυρὰ πολλὰ ἔκαιον κύκλῳ ἐπὶ τῶν ὀρέων καὶ συνεώρων 
ἀλλήλους. 

ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ συνελθοῦσι τοῖς στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς μ ῃ Ἡμέρᾳ ΘΗΝ ΧΟῚ 

τῶν ᾿ Ελλήνων ἔδοξε τῶν τε ὑποζυγίων τὰ ἀναγκαῖα καὶ δυνατώ- 

τατα ἔχοντας πορεύεσθαι, καταλιπόντας τἄλλα, καὶ ὅσα ἣν 
᾿ ᾽ , » , Σ “Ὁ “ [, 2 -“ νεωστὶ αἰχμάλωτα ἀνδράποδα ἐν τῇ στρατιᾷ πάντα ἀφεῖναι. 50 

, Ἂ 2 ΄ ἈΝ 4 ΝΟΥ 98 δ ΣΦ ΄ Χ 
σχολαίαν γὰρ ἐποίουν τὴν πορείαν πολλὰ ὄντα τὰ ὑποζύγια καὶ 

Ν ᾽ Ν δὲ οὐ νιν ’΄ Υ ᾽ , 3 

τὰ αἰχμάλωτα, πολλοὶ δὲ οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες ἄπομαχοι ἦσαν, 

Ὀοδὺ αὐϊθθοίθα σϑϑαϊηρ 15. ὅτι, 
ΘΙΠΘ Παρ ὈΥ ΒΟΙηΘ ἴο ὅπου. 

τοοιϊα αῦα θθθη ἔπι ἀαησον οὗ 

αοϑἰγιοΥϊοη. 

85 καλούντων : 86. αὐτῶν, τὐῆ θη, ἐποῃ 

οαἰϊοα. Αρϑδῖη ποῖθ {ῃ6 ἴογοθ οἵ 

{Π6 ᾿τηρῇ. ἢ {Π9 πθρσ. (ὑπήκουον). 

87 διὰ γὰρ τὸ... εἶναι, ον αοοοιιγξ 

ΟΥ̓ ἐμ παγγοιθτο88 οὗ ἐπα γοαα. 

ΟἿ. τἴμ ποΐθ οῃ 1,1, 85. 
88 ἐγένετο, ἰαϑδίεα. ΓΘ 80Γ. Τη8 

ὈΘ6 υθ0θα νι σψοταβ οχρυθββίηρ 

αἀυταίϊζοπ 8πα {ῃ6 ᾿τηρῆ. ψὶῦῃ 

γΟΓΩΒ ᾿τΡ] γἱηρ 5ρθθα. [10 αε6- 

ῬΘηα5 οα [86 ρΡοϊηῦ οὗ νίθυν; ψὶ 

ἐπετίθεντο 716 51 ἴο {Π6 ἱτηρῇ. 

41 ἐξ ἀπροσδοκήτου: ΟΥ̓. ἀπὸ τοῦ αὐ- 

τομάτου, 1, 2, 100, ἃπα {Π6 ποίθ. 

ΔΊ {818 ΡΒγδβθ, οὐ. [Π6 Τμδῦ. ρα; 
ἱπιργουΐβο. 

42 πλείους, ἴη) ἸαγΥ Ο67 γυτηυῦ6γ5. 
48 ἐκινδύνευσεν ἂν διαφθαρῆναι, 

πολύ, ηυιοῆ, Οὗ; Ὀσπΐ τὸ πολύ, 1, 4, 

860, ἐπι6 σγοαΐογ' ραγὲ οἤ. 
45 συνεώρων, Κορὲ δαοΐ, οἶΐογ" ἵν, 

υἱεῖ (ῬτΘίοΓ) --- ῬΓΘΒΌΤΩΘΌΪΥ ὈΥ 
ΤΙη68η85 οὗ ἤγθ βίρῃῃϑδὶβ; Ὀὰὺ συνε- 

βόων ἰβΒ 8 ῬΙΘΌΒΙΌ]6 ϑιπθπαδύϊοη 

(ῳ. ΥἹ, 8, 8 6); 566, βονγϑνϑζ, ΓΙ, 
2, 818, 

48 ἀναγκαῖα, ἡπαϊεροηϑβαδῖο. 
49 ἔχοντας. .. καταλιπόντας : 8066. 

αἴΐου ἀδ΄. 83.866 {πὸ ποῖϑ οῃ 1,2, 4. 
81 σχολαίαν: ποθ {ΠπΠ6 ΘΙΏΡΠ 8515 

Θίνθῃ ἴο {πὶ8 ψοτα Ὀν 15 Ῥοβὶ- 

ὑϊο. 

ἐποίουν, τεπαογοα. ΤΠ τηἱα., 1, 1, 

21, 15 αἰογοηί. ΤῊΘ βα]. ἰ8 

προαΐ., θαὺ ὑΠ6 168 οὗ ΡΙυΓΑ] 1 ἰξ 

τη γΚθα, 

40 
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διπλάσιά τε ἐπιτήδεια ἔδει πορίζεσθαι καὶ φέρεσθαι πολλῶν 
- Ε) θ , » ὃ δὲ “ ΦΈ, “ -“ 

τῶν ἀνθρώπων ὄντων. δόξαν δὲ ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν. 

᾿Επεὶ δὲ ἀριστήσαντες ἐπορεύοντο, ὑποστήσαντες ἔν τῳ στενῷ 
-“ » 

οἱ στρατηγοί, εἴ τι εὑρίσκοιεν τῶν εἰρημένων μὴ ἀφειμένον, ἀφῃ- 

ροῦντο, οἱ δ᾽ ἐπείθοντο, πλὴν εἴ τις ἔκλεψεν, οἷον ἢ παιδὸς ἐπι- 

θυμήσας ἢ γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν. καὶ ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν 

οὕτως ἐπορεύθησαν, τὰ μέν τι μαχόμενοι τὰ δέ τι ἀναπαυόμενοι. 

εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίγνεται χειμὼν πολύς, ἀναγκαῖον δ᾽ ἣν 
,ὕ, ᾽ ᾿ ον « Ν » ΄ ἣ ὧδ .» Ν γ΄. 

πορεύεσθαι: οὐ γὰρ ἣν ἱκανὰ τἀπιτήδεια. καὶ ἡγεῖτο μὲν Χει- 

ρίσοφος, ὠπισθοφυλάκει δὲ Ἐενοφῶν. καὶ οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς 

ἐπετίθεντο, καὶ στενῶν ὄντων τῶν χωρίων ἐγγὺς προσιόντες ἐτό- 

ἕευον καὶ ἐσφενδόνων: ὥστε ἠναγκάζοντο οἱ “λληνες ἐπιδιώκοντες 
Ἀ Γ » , “Ὁ »: Ἁ Ν , 

καὶ πάλιν ἀναχάζοντες σχολῇ πορεύεσθαι: καὶ θαμινὰ παρήγ- 
ς "μα Ἂ « ; [ .ς ’ 9, “ Ψ ,ὔ 

γελλεν ὁ Ξενοφῶν ὑπομένειν, ὅτε οἱ πολέμιοι ἰσχυρῶς ἐπικέοιντο. 
» “ [ « Ἷ 4 ΕΣ Ν “ “Ὁ Φ ’ὔὕ; , 

ἐνταῦθα ὁ Χειρίσοφος ἄλλοτε μὲν ὅτε παρεγγυῷτο ὑπέμενε, τότε 
Ν ᾽ 6 ν, ) 9.5 ’ Ν 2 .“ “ 

δὲ οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ ἢγε ταχέως καὶ παρηγγύα ἕπεσθαι, ὥστε 

δῆλον ἣν ὅτι πρᾶγμά τι εἴη: σχολὴ δ᾽ οὐκ ἣν ἰδεῖν παρελθόντι 

δ2 ἀπόμαχοι: οἤ. 111, 4, 128, 

δ8 διπλάσια: ποῦ ἴο Ὀ6 αϊκοη ἰϊὑ- 
ΘΙΡΆΠΥ: γοῦ {Π6 ὑγαῖϊη γγὰβ ἰΔΓΡΘ. 

84 δόξαν... .. ταῦτα: 8006. 805.; Β66 

ὑπ ποΐῖθ οἡ ἐξόν, Τ1, ὅ, 80, 

ἰἴ5. θοϑῦ ἐβκθη 85 580]. (οὐ ταῦτα 

ἐδοξε). Χρη. 85 4150 δόξαντα ταῦτα 

(Ηοἷ1. 111, 2, 19), δοξάντων τού- 
των (Ποῖϊ. 1, Ἵ, 80), αηἃ δόξαντος 
τούτου (ΠΙ]. 1, 1, 36). 

δδ ὑποστήσαντες, ροβδέζης πιο (ν᾿ ἢ 

ἃ ΘΟ ΘΙ  ΡΈΌΓΡΟΒΘ, ὑπο-; 67.11,1,88). 

δθ εἴ τι, τυϊναίουον; ο΄. 1, ὅ, 4. 

τῶν εἰρημένων, ΟΥὙ {6 οὔ͵οοῖβ αϑοῦο 

γιοηϊοηοα. "ΓΒ 15 ΒΡ] Υ Π 8 

ὕο ὕα!κϑ {6 ΡΏΓαΒΘ, ἃΒ ἰἴβ ὈΒΌ]}1Υ 

ἄοηθ, αβξξετούτων ἃ εἴρητο ἀφεῖναι, 

ΟΥ̓ ἐπ Πυΐησ 8 ἐμομ παὰὶ θθοη, οΥ- 

εἰογοα ἴο αϑαπαοη. 

87 οἵ δ᾽: 1.6. ἐΠ.6 Ὠλγθην, οἱ στρατιῶται. 

ἔκλεψεν, δηνροίοα ἐμγοιὶ, (ΝῸ]]- 

Ὀτγθοῃῇ). 

ταῦτα 

οἷον, ΚῸγ7' δα αἩΡῖ6. 

58 εὐπρεπῶν: ρᾶτγί. 6. ΤῺΘ οἴ Γ 

5615. 816 ΡΟγΘΓηΘα ὈῪ ἐπιθυμήσας. 

ΓΠΘΥ που] τηοῦθ πδίαγα ! ]Υ ΠᾶνΘ 

Ῥθθη θχρυθββθα ἴῃ {Π6 8οο. (0075: 

οἱ ἔκλεψεν). 

δ9 τὰ μέν. . . τὰ δέ, ποιῦ. .. Ἠοιυ. 

ΕῸΓγ {86 δἀαοᾶ τι, ο΄. ΤΙ, 8, 59. 

60 εἰς: ὁοΓ1, 1,4. 

χειμών: Ὁ νγᾶβ ΠΟΥ ἃ οιῦ {Π6 τηϊά- 

416 οἵ Νονθιθοτγ. 
θὅ ἀναχάζοντες: ἃ ρῬορίϊο νΟΓΑ, ἃ5 

ἰβ. αἶδο {86 θαμινά, ὈϑΙον. 

παρήγγελλεν : ὁ. 6. ἴο ΟΠ ᾿ΓΙΒΟΡΒ 5. 

66 ἐπικέοιντο : ἔσο αϑηΐαίϊνθ. 

ΘΟ ἄλλοτε μὲν . . - τότε δέ: οο- 

οτγαϊπαίϊοι (ραταίαχ β), ΠΘσΘ ἴο 

τΒ8 Βα θογαϊηδύϊοη (αἰποιοῖ. .. 

μ6}) 15. τάοτθ πδίαγα), 
ὅτε παρεγγυῷτο, 10 6.6 Ὁ 67 τὐ07  τ0α8 

Ῥαξβθα. Ἰτάρθυβ. Ῥ885.; 8560 05 

παρήγγελτο, 111, 4, 11. 

16 

17 



18 

19 

Βοοῖς ΤΥ͂, ΟἸωρ. 1 208 

τὸ αἴτιον τῆς σπουδῆς- ὥστε ἡ πορεία ὁμοία φυγῇ ἐγίγνετο τοῖς 

ὀπισθοφύλαξι. 

Λεώνυμος τοξευθεὶς διὰ τῆς ἀσπίδος καὶ τῆς σπολάδος εἰς τὰς 

καὶ ἐνταῦθα ἀποθνήσκει ἀνὴρ ἀγαθὸς Λακωνικὸς 

πλευράς, καὶ Βασίας ᾿Αρκὰς διαμπερὲς τὴν κεφαλήν. 
2 ᾿ δ. Τᾳ 3 Ν ᾿ ᾽ Ἂ “ ξς "μα “ 

ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμόν, εὐθὺς ὥσπερ εἶχεν ὁ Ξενοφῶν 

ἐλθὼν πρὸς τὸν Χειρίσοφον ἠτιᾶτο αὐτὸν ὅτι οὐχ ὑπέμενεν, ἀλλ᾽ 
» 2 ΄’΄ «“ 2 Ν “ ,΄ [4 Ἂς 

ἠναγκάζοντο φεύγοντες ἅμα μάχεσθαι. καὶ νῦν δύο καλώ τε καὶ 

ἀγαθὼ ἄνδρε τέθνατον καὶ οὔτε ἀνελέσθαι οὔτε θάψαι ἐδυνάώμεθα. 

ἀποκρίνεται ὁ Χειρίσοφος. Βλέψον, ἔφη, πρὸς τὰ ὄρη καὶ ἰδὲ 
ς Μ “ » ΄ ΄ ᾿] “ εονι ΩΣ ς ἊΝ 2 “4 Χ »} Ν 

ὡς ἄβατα πάντα ἐστί: μία δ᾽ αὕτη ὁδὸς ἣν ὁρᾷς ὀρθία, καὶ ἐπὶ 

ταύτῃ ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὄχλον τοσοῦτον, οἱ κατειλη- 
, Γ Χ " Ὁ Ὁ) } Χ Υ͂ Ἂ Χ φότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευδον καὶ διὰ 
“ Ψ ᾽ ς ᾽ὔ Μ ΄ , Ν - 

τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον, εἴ πως δυναίμην φθάσαι πρὶν κατειλῆφθαι 

τὴν ὑπερβολήν": οἱ δ᾽ ἡγεμόνες οὺς ἔχομεν οὔ φασιν εἶναι ἄλλην 

69 πρᾶγμά τι, 80η16 ἐγοιιθίθ. 

παρελθόντι: [Π6 οἸηϊδδίοη οὗ τινὶ ΟΥ 

Ξενοφῶντι 15 ηϑύιΓ8}; 50 ἴῃ Ε)ηρ'., 

ἔῃ γ 6 τῦαϑ πο ἔΐηνα ἰο σο ζογιυσαγα 

απα 866. 

18 διαμπερές, οἰγαϊσμέ ἐπγοισῆ, ἃ 

Ῥοθίϊο νοσᾶ. 

τὴν κεφαλήν: (86. τοξευθείς). ΕῸΓ 

{ῃ6 8οο0., Β606 {Π6 ποΐθ οἢ τὰς 

κεφαλάς, 11, 6, 61 ἢ. 

14 ὥσπερ εἶχεν, 71ι5ὲ α8 6 τὐαϑ8; 

ΘΙΩΡ 8 5ΙΖΙΠρσ᾽ εὐθύς. 

15 ὑπέμενεν . . . ἠναγκάζοντο : τδρία 
ΒΒ ὖ οὗ 58]. 

10 καὶ νῦν: 

ΒΡΘΘΟΉ. 

καλώ τε καὶ ἀγαθώ: οΓ, ΤΙ, 6, 61, 
8 Πα {86 ποίθ. 

11 τέθνατον, αΥγὸ ἰψίη ἀφδαα. Νοῖθ 
{Π6 ἴθῃβ8θ. 

ἀνελέσθαι: [ῃ6 ΤΘΟΟΥΘΓΥ δηα ἰηΐοτι- 

τηθηῦ οὗ {Π6 Ὀοαϊθ5 οὗ {πΠοβϑ 5181 

ἴη Ὀαύ]6 νγὰβ ἴο {πῃ ατθθκβ 8 
βϑουθᾶ ἀπίν. (ΤῊΘ δνϑηΐβ 20]- 

Ἰονῖπρ' ΡΟ ὑπ Ὀαύ16 οὗ Ατρὶ- 

ὑγδηβιτῖοη ἴο αἰγ. 

Πι15860, 400 Β.6., 816 [Π6 Ὀρβῖ 

1Π1Ππϑἰγαύϊοη οὗ {Π15.} 

18 ἀποκρίνεται: ἀϑγπαρσίοῃ 1η α]8- 

Ἰοσθ. Αἴΐου 0815 νΌ. 6 ἴο]- 

Ἰονίηρ ἔφη 15 τοαυπαϑηῦ; ἰὖ 185 

ΠΟΠΘ [Π6 1655 οἴδγϑοη ᾿ἰηβϑυϊθα 1π 

ΘΟ]]Οα 184] ΠΡ  ϊνθ. 

19 μία δ᾽ αὕτη . .. ὀρθία, ἐμι6γ7 18 

ἐμιῖὶ8 ογ᾽6 γοααᾶ τὐπῖς, χοῦν 866, ἃ 

ϑίθθρ οὐ. ΝΥ Δ ΠῸΙΏΘΓΑ]Β οὗτος 

ΟἸηϊβ ὑπ τί. Τῦῇ 15. μϑῖθ 581: 

ΙΓ ἃ σοβύασγθ (80 τοσοῦτον, ὈΘ- 

Ιον). ΟΥ̓ 6. 1. 84. 

81 ἔκβασιν: ᾿ὖ 15 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΘΓΥ ἴο 

ἀπαουβύδηα [ῃ6 ψογα οὗ ἃ Ρ855 

1πη 086 Βίσιοῦ βθη8θ. [ᾧ ἸηΏ68η8Β 8 

80 ουΐ οὗ [Π6 ΠΆΓΓΟΥ νΔ|ΊΘΥΒ ἴῃ 

ΠΟ ΠΟΥ ΠΟῪ ψ8 6. ΒΘΙΟΝΧ 

10 15. 641166α ὑπερβολή. 

ταῦτ᾽ : Ῥοδθὺ ἔβδιθῃ ἃ5 ὕῃθ 1πΠΠΘΓ 

ΟὈ]. οὗ ἔσπευδον, ΑΙ ΠΟοῸΡῊ 1Ὁ 18 

ΒΟΙΠΘΟΙΩΘΒ πι866 ἴοτ διὰ ταῦτα. 
82 εἴ πως: ο7. 1. 32, ἀπ [Π6 ποῖθ. 

φθάσαι πρίν: ε7΄. 11, ὃ, 117, ἃπα 189 

ποΐθ. 

88 οὔ φασιν: ὁ. 1,3, 2, 86] [{Π6 ποΐθ. 

70 

75 

8ὃ0 



85 

90 

204 αἀπαβρακῖβ 

ὁδόν. ὁ δὲ Ξενοφῶν λέγει: ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ ἔχω δύο ἄνδρας. ἐπεὶ 

γὰρ ἡμῖν πράγματα παρεῖχον, ἐνηδρεύσαμεν, ὅπερ ἡμᾶς καὶ 

ἀναπνεῦσαι ἐποίησε, καὶ ἀπεκτείναμέν τινας αὐτῶν, καὶ ζῶντας 
Ἂν 7 “- ᾽ “ Μ᾿ .“ “ ΄ , ᾽ ’ 

προὐθυμήθημεν λαβεῖν αὐτοῦ τούτου ἕνεκα ὅπως ἡγεμόσιν εἰδόσι 

τὴν χώραν χρησαίμεθα. 

Καὶ εὐθὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον διαλαβόντες 
» » “ » « ᾿ Ἂ Ἀ , ι « Ν 5 Ὁ ᾽ εἴ τινα εἰδεῖεν ἄλλην ὁδὸν ἢ τὴν φανεράν. ὁ μὲν οὖν ἕτερος οὐκ 

ἔφη μάλα πολλῶν φόβων προσαγομένων: ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ὠφέλι- 
», ς “ -“ « ἷ Γ « Ν Ν Ἔ » 

μον ἔλεγεν, ὁρῶντος τοῦ ἑτέρου κατεσφάγη. ὁ δὲ λοιπὸς ἔλεξεν 
« ᾶΦ Ν » Ἄ Ν “-“ » ᾽ὔ “ ] “ » ΄ , 

ὅτι οὗτος μὲν οὐ φαίη διὰ ταῦτα εἰδέναι ὅτι αὐτῷ ἐτύγχανε θυγά- 
», διι5 ὃ ΜΕ ὃ Σ , ἌΥΞΙ ΑΝ, δ᾽ " δ τ. ὃ ᾿ τὴρ ἐκεῖ παρ᾽ ἀνδρὶ ἐκδεδομένη: αὐτὸς δ᾽ ἔφη ἡγήσεσθαι δυνατὴν 

.: ΄ ΄ - , ᾿Ὶ , 9 .} Μ ) ΨΕ “δι 

καὶ ὑποζυγίοις πορεύεσθαι ὁδόν: ἐρωτώμενος δ᾽ εἰ εἴη τι ἐν αὐτῇ 

δυσπάριτον χωρίον, ἔφη εἶναι ἄκρον ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο, 

ἀδύνατον ἔσεσθαι παρελθεῖν. 

ἐνταῦθα δ᾽ ἐδόκει συγκαλέσαντας λοχαγοὺς καὶ πελταστὰς 
Χ “ “ Ἃ , -“ » -“ 

καὶ τῶν ὁπλιτῶν λέγειν τε τὰ παρόντα καὶ ἐρωτᾶν εἴ τις αὐτῶν 

85 πράγματα παρεῖχον, 1τ06 76 δοίον- 

τ τὐὸς 67. Ἐ, 1; 68: 

ὅπερ: ποιιΐ., ὈΘοδιι5Β6 το θγυϊηρ ἴο 

{86 Ργθοθαϊησ οἰδαβθ. 

1ὴ6 ψογὰ σὑθ08]}}5 

Ἠοιηθιϊο πϑᾶρθ Πα νγ88, ὕΠπθτο- 

ἴογθ, ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἔθ] 85 ἃ ροθύϊοϊβιῃ, 

ΔΙ ΓΠΟῸΡ ἢ Τοιηοβίῃ. Α15ὸ ἢὰΒ 10 

(18, 195). 
87 ἡγεμόσιν, α8 σιιίῖαοα; 80. αὐτοῖς. 

89 διαλαβόντες: ποΐθ {Π6 ἴοτοθ οὗ 

[Π6 ῬΓΘΡ. 

90 εἰδεῖεν : 1παἰν. 4650: αἷτ., ἔστε. 

οὐκ ἔφη, βαϊα, ΝΟ. [1 15 ποῦ πθοθδ- 

ΒΆΤΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ εἰδέναι. 

91 φόβων: ΠοΙα οοπογοίο; ἐπμγϑαΐξ, 

ΟΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ζογηλ8 ΟΥ̓ ἐογξινο. 

ΟΓ. ὑποψίαι, ΤΙ, 5, 83, ἃπα {ῃ9 ποίθ. 

92 ἔλεγεν: ποίθ {86 ἴθηβθ; Π ρϑι- 
ΒΙβθηὔν γοῆαβοα ἴο 5ΡθδΪς. 

ὁρῶντος τοῦ ἑτέρου, ῬΟΓΟΥΟ {6 6γ,6 5 

ΟΓ ἐμα οἰ ιον.. 

98 ὅτι... ἐκδεδομένη, δοοαῖιϑο ἢ 

παρρεοποαὰ ἕο παῦὸ α πιαρ θα 

806 ἀναπνεῦσαι: 

αατισἢέον ἰἰυΐης ἐποῦο τοὶ, ΠΟΥ 

πισδαπα. Νοῖθ ὑμαῦ παρά (11|κ6 

{Π6 ἀδγιηδϑη δοὲ πα {πΠ6 ΕἾΘΠΟΙ 

ΟἿι62) τὰ ]165 ομαγδοίογιβίϊο 1ο- 

οδἰἰν (αὐ μον Πιιϑθαναῖ 8 Ποιιϑο). 

ἐτύγχανε: ἴῃ Οδι1581] οἰααβοβ {Π6 

ἰπαϊΐο. 15 οὔΐθη γϑίαϊπθα; οἢ 1, 9, 

126. 
94 δυνατὴν. .. ὁδόν, ὦ γΟασὶ ΟΥΘΥ" 

«ὐ]υῖοῖν ουθηι ἐἰ6 δοαβὲς οὗἨὨ διι]ΘΉ, 

οοτία ἐγαυοὶ. “ΤῊ Ρθυβοῃὰὶ] οοῃ- 

Βίσαουοη 5ΠΟῸ]α Ὀ6 ποίρα. 

96 ὃ εἰ μή τις προκαταλήψοιτο: {Π6 

Τ6]. 8 οοπα!ϊῦ. ΟἸα 565 ἃΓΘ ΘΟΠῚ- 

Ὀϊηρα, ἃ5 τγϑὶν ἴῃ Ἰθπηρ.; ΓΘ ΠΟ 6Γ, 

απαὶ ἀῇ ἐπομ ἐμοιϊα ποΐ ΠΥ δὲ οο- 

οτρῃ ἐπῖ5. Νοῖθ {Πδὺ {Π6 οοηα!ί. 
1 Οὗ 1η)6 ψνυπὶηρ ὑγ 06. 

98 συγκαλέσαντας : 8δ60., εἰοπρ᾿ο 105 

ΠΟΆΓΠΘΒΒ ἴο ἐδόκει. 

λοχαγοὺς... .. τῶν ὁπλιτῶν, ἐδ ὁα})- 

ἐαῖη5, δοί, ἐποϑο τὐθὸ τὐονὸ μοί- 

ἐδ απο ἱποκο οὗ πὸ πορίτέ68. 

99 εἴ τις. . - γενέσθαι, ἐγ ἐπαν6 τῦὰϑ 
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ΑΒ ἴθ τοϑδᾶ. 

Ο. Ῥοβιίποη οὗ Οδλγ 61. 

9. Πᾶγνιπηθ 

ἘΣ Ῥοβιίοη βοῖζο Ὁν {π6 γο]θη- 

ΘΘΥΕ. 

1. ΕἾνδῦ 11] βεισθα Ὁ. ΧΘΠΟΡΠΙΟΗ. 

2 ῬΘΟΟΠα Π1]] βοιζθα ἣν Χοιῃο- 

ῬΠΟΗ. 

9. Πεοιρμύ πο {πΠ6 νο] ἴθ 5 

ΓΟΙῸ ἴο πᾶν 561Ζθα, δἃηά 

{π1|0 Π1]] βοιΖζρα γῪ Χοιο- 

Ρῇοη. 

4 ἨΠῈ[ΠΙΠΟοΟΡΡροβιίθ {π6 ποιρῃί (6. 2, 

{Ὡς 

ΤῊ ΟΥ̓ οκβ 16 ῬβϑΙπρ' ΔΙΟΠρ ἃ Το ΑΟΒ πο} Ἰοδ 5 ΠΡ 

ἃ. Βίδθερ δϑοθπί ἴο ἃ ρ]δίθαιι θενοπμα (6. 1, 79). Α ροϊπί ὁ οἡ 

{Π15 ΤΟΔα 15 ΟΟσαρΙΘα ὈΥ {πὸ δγάπομ!. ΤΠ συᾶθ ἈΡΥθρθα 

ἴο 1684 {πριὴ Ὀγν ἃ οἰγοαϊζοιβ του ΑΕ ΒΒ (6. 1, 94) ονϑὺ ὑν ΠΊῸ ἢ 

ΘνΘἢ {π6 θεαροερθ {{810 ΘΟΠ 16 Ῥᾶ55; {Π6 566 61 5πονγθα {Πδῖ 

{πὸ {τ 1 οΟα] ἃ πο πάνθ ρυοοθοαθα Ὀν {πΠ6 τοδὰ ΑΟΒ. ΤῊ]5 

ΟἸΤΟυΠἴοτ5 ΤΟ Δα τνὰβ ΘοΙπΠΔ 66] Ὀν ἃ Πποιρῃΐ (6. 1. 96) ψ 10 ἢ 

τητπιϑὺ μ6 βθιζθ. ΒῸΣ {Π185 ΡΈΌΤΡΟΒΘ ἃ. 681] ἴῸ1 νοΐ θουϑ τὰ 5 

᾿ΠἸΒΒΠ66 (6. Τ, 99). ΤΠδβα βού οαἦ, ὕνγο ὑπουβαηα βἰγοπρ', Ὁ]ΟΠρ' 

{π6 ἠοδα ΑΕ, ἢ ᾿πϑ οἴ ]0 5 ἴο 561ΖῈ ἃ Π4] ΟΟΟῸΡ. {Π6 Π1}} πὰ 

δ΄ ἀΆγ ΡΥ Θδῖς ἰο δάναποθ ἀρδῖπδῦ {πΠῸ πον ἂὖ ὦ. Τηθ τηδ]η 

Ῥοῦν νὰβ ἴο τᾶ κα ἃ βιπηα]ταπθοῖβ αἰΐδοῖς Δ]Οηρ {πθ αἸγθοί 

ΤΟΔα (6. 2ῶ, 5). Α5 {π6 νο]πηΐθουα βίαυίθα, ΧΘΠΟΡΠΟΙ, ἴο 

αἰνοῦῦ {Π6 αἰζθπίϊομ οἵ {πΠῸ θπθιην (6. 2, 9) Ἰθα {Π86 τϑα -ο δ γα 

8] Οπσ {πΠ6 τοδα ἰοναγα (ὦ. ΟΥοβϑιηρ {Π15 ὰϑ ἃ Τανιηθ Ὁ 

(ο. 2, 11) ὙΠΟ 1 τὰ ᾿ΠΠἸΡΟΒΒΙΡ]6 0 ΟΥ̓ΌΒ5, ἃ5. {Π86. ΘΠΘΠΙΥ 

ΤῸΠ 6 ον Ππρθ βίομθα ἴτοτὴ {ΠῸ61’ φοβιίοη αὖ ὦ. Μρδη- 

ὙγΠ116 {Π6 νο]αΐθουβ ΓΘ ἢΘα {Ππ6 ροϊηΐ ΕΣ (6. 2, 22) ἃ πᾷ {π6γῸ 

Τουπα ἃ σαδτα οἵἩ {πΠ6 βῆθπην 5ι{{1πρ' ἃ θουύΐ ἃ ἤἥτο. Τῆρβο {πον 

αἸΒΡΟΥΒΘα, ἃ πα {πϑιηβοῖνοα. ΟΟΟΙ 166] {π6 ῬοΟΒΙ 0 (6. 2, 24), 

{πτπκίηρ' {παΐ τὖ νὰ {πὸ ΠοΙσῃί. Τί νγὰβ ποῖ, πουγθνοῦ; ΠΩ 

[πΠ6 σαιαθ βθοιὴβ ποῖ [0 πᾶν τπησθοοὶνϑα πο. Αὐ ἀάνθΥθὰκΚ 

{πον Ρυοοθθαθα ἀρδιηδύ {Π6 Ῥοβιίοι (ὐ (6. 2, 209), συῇῖοῃ {ΠῸ6 

ΟΔΥ άπ 1 ὩΡΑΠπομθα εὐ {Π61} ΔΡΡΙΌΔΟΝ (6. 2, 82). Ἡδρχο δἱ 



(Ο {πὸ νοϊππίθουβ γῸ 6 7Ο]η6 4 Ὀν ΟΠ ΡΊΒΟΡτ5. ἃπα {Π6 τη] 

βΡοᾶν οἵ τῃ6 τροῖβ, γ πὸ Πα ΟΥΤΌΟΒΒΘα {Π6 τᾶνιπθ 1) ἃ3 Ὀεοβί 

πὸ ν ΘΟΙ 16, ΒΟΙῚΘ ΘΥ ΘΠ αἰ ] Πρ 056 ὩΠΟΙΠΘΙ ΠΡ ὈΝ {Π61} ΒΡΘΑΥΒ 

(ο. 2, 860). Του πθη δανᾶπορα ἰοὸ {π6 ρ]αΐθαιι θΘν ΟΠ. 

ΧΟΠΟΡΠΟΙ, Ο ΠῚ5 Ρᾶγΐ, αἸν]]ηρ {Π6 Το -στι Τα ἃ Πα ΡΪδο- 

ἴηρ {πὸ Ῥασρὰρθ {γ810 Ὀδίνγθοῃ {πὸ ὑνγο πάνθ (6. 2, 99), 

ΡΙΟοοραθα Ὀν {πὸ το ΑΕΒ. Α5 {πον δανδηοεα {Πὸν ΘὩΠΠ6 

ΠΡΟΙ ἃ 81] (1 ἴῃ {Π6 Ρ]8 5) συβ]οῖ {Π6 Θπθιην Ππᾶα οοοπρΙΘα 

(ο. 2, 42). ΤῊΙ5 {πὸν ἰοοῖς Ὦν ἃ 501 1664 ΘΠ σΘ 1Π ΘΟΠΊΔΗΥ͂ 

ΘΟ απ. (6. 2, 47), ἃπ4, Ἰθανιησ ἃ σοι γ ἃ ΠΟΘ, Ρτοοθοραθα 0ῃ 

{Π61} γᾶν. Α Βθοοῃα Π1]] (2 1ῃ {π6 Ρ]8}} νγὰϑβ τηϑὺ (6. 2, 51) 

8 Π6] [Κη ἴῃ {Π6 βᾶπι|6 τὰν (6. 2, 59). 511] ἃποίπου. ποῖσηΐ 

"ΘΠ 1Πη66 (9 1ῃ {ΠῸ6 Ρ]8Δ 1), Πρ ον ἃ πα βίθορου. {πᾶπ {Π6 οἴ ΠΟΥ 5 

(ο. 2, 60), ἃπα ΔΡΡΑΙΘΗΤν ΘοΟΙητη Δ ΠΠἸηρ' {Πθ πη. ΤῊΝ ττὰ5 {Π6 

ΟΠ6 ὙΠΟ {Ππ6 νο] πίθουβ ὑγῸ 6 (0 Πᾶνα ΟΟΟΠρΙΘα, ἃπα 10 νὰ 

ΟΠ ΟΠ6 οὗ {π6 ἸΟΥΟΙ ΒΡῸῚ5. οὗ {Π15 {παὖῦ {πὸν Πα βι ΡΥ Βοα 

1ῃη6 σιδνα οὗ {πὸ Οδγάπο ἢ] (6. 2, 61). Α5 ΧΟΒΟΡΒΟΙ ΡΙῸ- 

οΘραρα ἴο δἰίδοῖς {πὶ5 {π6 θῆθιν δια θη]ν Ἰος τ (6. 2, 65), 

«ἡ ν᾽ πη κηρ' ἃ ἀὐΐοσι τ6-ο στ Ρ]6 αὶ {ΠπῸ6 γί Π11], ον ΡΟΥΘ Υ- 

1πηρ' {π6 σπᾶν α {πᾶ πᾶ ῬΘοη οἵ {ποῦ πη {πτθαΐθμϊηρ' {Π6 

{Ρ81η. ΧοΠΟΡΠΟΝ 1 {Π6 γουππηροδί οἵ {η6 τηθη οσοπρΙθα 

{Π6. 111] 35 ἃπα Ραᾶθ {πῸ τοδί δάάνα ποθ δ] οηρ' {πὸ τοδα ΕΒ, ἃπα 

810 ὉΠΑΘΙ ΔΥΠῚΒ. ΟἹ {π6 τ]αΐθαθι Ρονομα (6. 2, 609). 116 

{ΠῸν ὑγο 6 (οιηρ {Π15 {Π6 ΘΠΘΉν ΟΟΟΙΡΙΘα ἃ 81] (4 οἡ {Π6 

Ρ]ΔΠ) ΟΥ̓ΘΙ ἃραϊηδὺ {π Πποισῃΐ (6. 2, 175). Α ἔγιοθ ψὰἃ5 ΠΟῪ 

ΙΔ 46. ΔΟΟΟΥΙηρ ἴο ΠΟ {πὸ ΟΔΥ 01 ἀργθοθα το γοϑίουθ {ΠῸ 

αθδα, ἃπα ΧΟΠΟΡΠΟΩ ποῖ ἴο Ῥαγ {πῸ6 ν]]Π]ᾶρὸ5 (6. 2, 18). 

ΤΥΒΕηρ᾽ 1 {Π15, ΧΘΠΟΡΠΟΙΝ ἃ πα ΠῚΚ Τη6 0 Ἰοἵ {π6 οομηπηδπα- 

ἴηρ ΠοΙρηί, ΔἸ ΠοῸρ {πῸ ΠΡΟ. οἵ {πΠ6 ϑῆθην Ππ8α ΠΟΥ 

ΘΡΘΑΤν Ἰπογθαβοα (6. 3, 80). Α5 {πὸν α16 {π1ὶ5 {πὸ γα π ΠΕ] 

γΠΒΠ6α ΔΠΩ 56]Ζρα {πὸ Ποισπί (ο. 3, 89), ἃ πα ΤΌ]]6α 5ἴομθβ 

ον ὌΡΟΙ {π6 τοί θαίπηρ' αὐθοῖζα (6. 2, 84). ἘῚΠΔΠΪν, Πον- 

ΘΥΘΙ, ΧΘΠΟΡΠΟΙΝ ἃ Πα ἢ Ἰη6ῃ 10] Π66α {Π6 τη] ῬΟΩν ὉΠ6ΘΡ 

ΟΠ ΊΒΟΡΗτΙ5. (6. 2, 80) ἃ 6 δ ποδιηροα 1ῃ νΠ]Π]αρθθ οὴ {Π6 

Ρ]αΐθατι, ΠΟΥ 6 {Π6}6 ὑγο 6 ΘΠ ΒΡ Ό]165 (6. 2ῶ, 80). Βν 

προροίαἰπρ ὙΠ {πΠ6 ΘΠΘΝ ἃ ΔΙ ΔΗΡοΙηθηΐ τὰ Τη866 

ΠΟΘ {πῸ Ροαϊοα οἵ {π6 ἀοδα ποῦ ὸ γοϑίουθα τὸ {πΠ6 ΟὙ ΘΟ ΚΒ, 

γγ 8116 {ΠῸν ΟἹ {ΠῸ1} ῬΡᾶγὶ γϑ]θαβθα {πὸ ραιϊαθ (6. 2, 92). 
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», "“ » Ἁ » Ν ") , ΕΝ [ὰ Ν ΄ Ἂν Ξ. 

ἔστιν ὅστις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι ἂν γενέσθαι καὶ ὑποστὰς ἐθε- 
« ἣν -“ Υν (τ “ » Α 

ὑφίσταται τῶν μὲν ὁπλιτῶν ᾿Αριστώνυμος 

Στυμφάλιος ἀντιστασιάζων δὲ αὐτοῖς 

λοντὴς πορεύεσθαι. 

Μεθυδριεὺς καὶ ᾿Α γασίας 

Καλλίμαχος Ἰ]Παρράσιος ἔφη ἐθέλειν πορεύεσθαι προσλαβὼν 
3, Χ » Ἁ -“ ’ 5 Ν “ », 53 .“ 

ἐθελοντὰς ἐκ παντὸς τοῦ στρατεύματος: ἐγὼ γάρ, ἔφη, οἶδα ὅτι 
[χά Ἀ “-“ ’ὔ 5 “ ΄ " Ὅ: 5 ον 

ἔψονται πολλοὶ τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. ἐκ τούτου ἐρωτῶσιν 

εἴ τις καὶ τῶν γυμνήτων ταξιάρχων ἐθέλοι συμπορεύεσθαι. 

ὑφίσταται ᾿Αριστέας Χῖος, ὃς πολλαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῇ στρατιᾷ 

εἰς τὰ τοιαῦτα ἐγένετο. 

ΠῚ 
ἊΣ 

πορεύεσθαι. 

Καὶ ἣν μὲν δείλη, οἱ δ᾽ ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας 
, Ξ 

καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες παραδιδόασιν αὐτοῖς, 
. υ ᾿ ᾿ ΄ Ἃ , ἃ: οὐ Χ ΄, καὶ συντίθενται τὴν μὲν νύκτα, ἢν λάβωσι τὸ ἄκρον, τὸ χωρίον 

“ [2 Ἀ Ὁ Ἔ. ’ “Ὁ ᾿ , “ Ἀ 

φυλάττειν, ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ σάλπιγγι σημαίνειν: καὶ τοὺς 
Ν Ε Μ΄ ΒΖ τ ὴ Ἁ , ἣΝ Ἀ » μὲν ἄνω ὄντας ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ἔκβασιν, 
» Ν δὴ 5) , «ς Ἃ 7: “4 

αὐτοὶ δὲ συμβοηθήσειν ἐκβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται τάχιστα. 
“ ,ὔ «Δ Χ ᾿] ΄ “- « ᾳ Ν 

ταῦτα συνθέμενοι οἱ μὲν ἐπορεύοντο πλῆθος ὡς δισχίλιοι: καὶ 

ὕδωρ πολὺ ἣν ἐξ οὐρανοῦ: Ξενοφῶν δὲ ἔχων τοὺς ὀπισθοφύλα- 
[2 “ Ν " ν " “ ΄ “- “ΟΣ ς 

κας ἡγεῖτο πρὸς τὴν φανερὰν ἔκβασιν, ὅπως ταύτῃ τῇ ὁδῷ οἱ 

ατῷ οη6 απιοτρ ἐἤδην τὐῆο τὐουίαὶ 

δ6 σἰαα ἴο δποιν μιῖβ υαῖογ. ἘῸΓ 
γενέσθαιΞ-5]οτὺ ογο861}, α΄. 1, 10, 

84. 
100 καὶ. .. πορεύεσθαι, ἔγαο]γ, ὃν 

οἹογίη, ἴο σο α8 α σνοϊιιγίοον. 

(ἀὐτϑιησηδίϊοα! ]ν πορεύεσθαι 4.6- 

ΡΘηαΒ ὍΡΟΗ ἐθέλοι ἄν. 
101 ὑφίσταται: δδγπαρίοῃ, 85 Ὀ6- 

Ἰον, 1. 107. Νοῖθ {ῃμϑὺ 8411 [86 

νο] αηΐθουβ ἔσουαη {Π6 ΠΟρΡ [65 8 ΓΘ 

Ατοϑαϊδη85, 8πα αΓ. [ἢ ποθ οῃ 
Π{11..9. 

104 ἐγὼ... ἐμοῦ: 5816] νυ] ἢ ρῥτϊα. 

106 γυμνήτων ταξιάρχων : ΔΡῬοΟΒ., ἃ5 

πελταστάς, ΔΌΟνΘ, ]. 98. - 

ἐθέλοι, τσα8 γεααῃ. Νοῖύ ροίβῃ]8], 85 

δΔΌΟΥΘ. 
ΟἬΑΡΤΕΕ 11 

1 δείλη : οα΄. 1, 8, 26, )μα {ῃ9 ποίϑθ. 
οὗ δ᾽: 2.6. Χοπ, 8ηα ΟΠ ΓΙ βορπιβ. 

ἐμφαγόντας, 0 οαὲ δοηιοίπίης ἀπά. 

ΤῊΒ ορᾶ. 5 αϑδορα οἵ Παβύὺγυ ϑϑΐ- 

1ηρ΄. 

8 συντίθενται, ηασϊα απ ασγοοηιοηΐ 

«οὐ, ἐπθηι (ἰ. 6. ΧΘπ. δηα ΟἼΙτΙ- 

ΒΟΡΒ 5 ψ ἢ {Π6 νο] 6675). 

ἄκρον: [{ῃ6 Βοὶσῃῦ τηθυςοηθα 

Δ ΌοΥΘ, ο. 1. 206. ἘῸΣΤ {Π15 Ο]Θ 

δρίβοαβθ, βίαν [Πη9 ρίδη 8πᾶ 1ῃ6 

ΔΟΘΟΙΏΡΒΗΥ ΠΡ ΘΟΤΩΤΗΘΗ ὖβ. 
4 τοὺς . . . ἄνω ὄντας: [Π6 νο]πη- 

ὕβϑυϑβ. 

ὅ τὴν φανερὰν ἔκβασιν: οἴ. ο. 1- 21. 

6 αὐτοὶ δὲ συμβοηθήσειν : οοπϑίγιθα 

Αἴζοι συντίθενται, ἃ5 ἃἴζοη 8 νὉ. οὗ 

Ῥτοιαϊβιηρ (ἐπαΐ ἐπομ ἐπιθηνδοῖυο8 

τὐοτι αι). 

Ἴ συνθέμενοι οἱ μὲν... Ἐΐεν . « . δέ: 

Ῥαγί. ἃρροβ.; ο΄. 1, 8, 11, αμᾶ [Π 9 
ποΐθ. 

8 ὕδωρ . . . ἐξ οὐρανοῦ, γαϊη. 

100 

δι 
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΄ ’ Ἁ “ ἈΝ ε΄ ’ ΄ . 

πολέμιοι προσέχοιεν τὸν νοῦν καὶ ὡς μάλιστα λάθοιεν οἱ περι- 
, ᾽ . οἷς ἄνόνῃ ῃ τ ͵ ἃ » 

ἰόντες. ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐπὶ χαράδρᾳ οἱ ὀπισθοφύλακες ἣν ἔδει 
, Ν Ν » 5 ,, “ ᾿] Γ « 

διαβάντας πρὸς τὸ ὄρθιον ἐκβαίνειν, τηνικαῦτα ἐκυλίνδουν οἱ 
’ ς ’ « ᾿ Ν “ Ν ΕΣ ιὰ “Ὁδ 

βάρβαροι ὁλοιτρόχους ἁμαξιαίους καὶ μείζους καὶ ἐλάττους, οἱ 

φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας παίοντες διεσφενδονῶντο: καὶ παντά- 
] Ἀ , Φ’'’ 9 “ ᾽ ’ »Μ Ἀ -“ -“" 

πασιν οὐδὲ πελάσαι οἷόν τ᾽ ἣν τῇ εἰσόδῳ. ἔνιοι δὲ τῶν λοχαγῶν, 
᾽ Ν ’ 4 Ψ » “Ὁ Ν Ὁ“ » , ’ 

εἰ μὴ ταύτῃ δύναιντο, ἄλλῃ ἐπειρῶντο: καὶ ταῦτα ἐποίουν μέχρι 
Μ -“ . 

σκότος ἐγένετο: ἐπεὶ δὲ ᾧοντο ἀφανεῖς εἶναι ἀπιόντες, τότε 
» " ᾽ Ἀ Ἂς δι .] ΄΄ ἣν Ἁ » Μ 

ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον: ἐτύγχανον δὲ καὶ ἀνάριστοι ὄντες. 
] “ ἘῸἕ ’ «ς ; ᾿, » , » ΄ 

αὐτῶν οἱ ὀπισθοφυλακήσαντες. οἱ μέντοι πολέμιοι οὐδὲν ἐπαύ- 
{ς - Χ “- σαντο δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κυλινδοῦντες τοὺς λίθους" τεκμαίρεσθαι 

δ᾽ ἣν τῷ ψόφῳ. 
. δ᾽ » Ν « , ’ Ἂ. ’ λα β ̓, 

οἱ δ᾽ ἔχοντες τὸν ἡγεμόνα κύκλῳ περιιόντες καταλαμβάνουσι 
ΑΝ ’ » Ἀ “ ’ ἈΝ Ἁ Ν , 

τοὺς φύλακας ἀμφὶ πῦρ καθημένους - καὶ τοὺς μὲν κατακαίνοντες 
Ἁ Ν ’ ᾽ Ἁ 1 “δ᾽» ε ᾿Ὶ Μ , 

τοὺς δὲ καταδιώξαντες αὐτοὶ ἐνταῦθ᾽ ἔμενον ὡς τὸ ἄκρον κατέ. 
“Δ δ᾽ ᾽ -“ » Ἁ ἈΝ ΩΣ ΄ Ν » “- ΕῚ 

χοόντες. οὗ οὐ κατεῖχον, αλλὰ μαστὸς ἣν ὑπὲρ αὑτων παρ 

19 οἱ ὀπισθοφυλακήσαντες: [650 
84 Ῥθθη ἤρβίϊπρ' βύθϑαιμ)ντ (ο. 1. 

10 προσέχοιεν τὸν νοῦν: ΟΥ 1, Ὁ, 96. 

11 ἣν ἔδει. . ἐκβαίνειν, τολῖοι, ἐμὸν 

ηυνιιϑὲ ΟΥΟ58 π, ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ἐο ἡναΐο 

ἐποὶν τοαρ οὐ πρ πα ἀαϑοοηΐ. 
18 ὁλοιτρόχους: 8ἃη Ἠομηοτὶο ποτά. 
ἁμαξιαίους: Χο. Πᾶ5 {π0 ψνοτὰ 

δρϑὶη, Ποὶϊ. 11,4, 7. Τῷ 15 ποΐ 8 
ΤΠΘΤΘ Κ]ΟΒΒ Οἡ {Π6 ρΡτθοθαϊηρ. 

14 φερόμενοι: ΟΥ΄. ἐφέροντο, 1, 8, 18, 

8δη4 {86 ποῖθ. 

διεσφενδονῶντο, τ0676 πη α8 ΚΥΟΉν 

δἰΐηρσϑ ῖη, αἰϊ αἱγοοξίοτ. 
καὶ... ἦν, απὰ τὲ τῦα8 αδϑοϊιέειϊῃ 

ἱηιροβδίθίθ οὐθ ἐο ἀρργοαοῆι. 

ΕῸτ [Π6 Ροοίϊο πελάσαι, ο΄. 1,8, 59. 

15 εἰσόδῳ, ἐπα ογέγαοο, ἃ. 6. ἴο [9 

ἔκβασις, Μ ὨΙΟΏ τι ἤᾶνθ ὈΘΘΠ 

ἃ Ῥᾶ855 ἱβγοῦρη [Π6 τηοὰη δ 5. 

16 εἰ μὴ .- - - δύναιντο : ἜΘ ΠΘΓΆΪ 60Π- 

αἴ. ψ ἢ Γγοαυθηζαζινθ ἱπιρῇ. ἴῃ 

[6 ΔΡοΑοβίβ. 

18 τὸ δεῖπνον : ἴον {πὸ ἀΤϑοὶς π68]5, 

Β668 1, 10, 617, ἀηα {86 ποίθ. 

8.10). 

οὐδὲν ἐπαύσαντο : οὐδέν ἴῃ ΒΟ ΟΕ565 

15 ΒΊΓΟΠΡΘΙ ὑπ δη οὐκ. 

28 τοὺς φύλακας: 1. 6. οὗ {ῃ6 (δτ- 

ἀ0}1. 

κατακαίνοντες : ΟἿ. 1, 6, 8, ἀπα [Π6 

ποίΐθ. 

24 ὡς... κατέχοντες, ἴηι ἐΐι6 δεῖ 

ἐπαΐ ἐποι ποϊα.. 

25 οἱ δ᾽: ποίθ {μα Πθῖθ (Θχοθρ- 

{ϊοΠ 8110) {πΠ6 510]. ἄοθβ ποῦ 

ΟἤδηΡΘ. 

μαστός, α ᾿ιὐ]}; 566 [86 νοοϑδ., ἃ" Ἃ 

6Γ. ὈθΙον, 8814, 18, ἀπα 206. ΤῊΘ 

τγογα {Ππ5 566 ΒΆΨΟΙΒ οὗ ροδϑίγυ, 

ΑἸ Βου ἢ ΒΟ τηθίϑΡ ΠΟΥΒ ΘΓΘ 

ΘΆΒΥ ἴο {πὸ ατϑϑὶς (οΥ, ἀκρωνυχία). 

ΤῊΪΒ νὰ ΔΡΡδγθῃΐν {Π6 ἄκρον 

ψ ΒΙΟ {πον ογΘ ἴο μᾶγθ οσοι- 

Ρἰθα, 
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ἔφοδος 
ς ἢ Ω Ν ΄“" “ιν πα , μέντοι αὐτόθεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἣν οἱ ἐπὶ τῇ φανερᾷ ὁδῷ ἐκα- 

ὃν ἣν ἡ στενὴ αὕτη ὁδὸς ἐφ᾽ ἣ ἐκάθηντο οἱ φύλακες. 

Ἃ δ οὐ ΄ ᾿] “ ὃ ’ » Ν δ᾽ [2 , 

θηντῶ. καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦθα διήγαγον: ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα 

ὑπέφαινεν, ἐπορεύοντο σιγῇ συντεταγμένοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους" 
Ν Ν ς Ἂ 9. , “ ψΨῳὺ “ΑΚ 5 δ , Ε] Ν 

καὶ γὰρ ὁμίχλη ἐγένετο, ὥστ᾽ ἔλαθον ἐγγὺς προσελθόντες - ἐπεὶ 

δὲ εἶδον ἀλλήλους, ἥ τε σάλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ ἀλαλάξαντες 
, Ω ἵεντο ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους. οἱ δὲ οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλὰ λιπόντες 

»Μ Ἀ ει ΄ ϑρην 7 » ΄ Ἀ 5 « 
τὴν ὁδὸν φεύγοντες ὀλίγοι ἀπέθνῃσκον: εὔζωνοι γὰρ ἦσαν. οἱ 

δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀκούσαντες τῆς σάλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω 

κατὰ τὴν φανερὰν ὁδόν: ἄλλοι δὲ τῶν στρατηγῶν κατὰ ἀτριβεῖς 
«ς Ἁ 5) Μ; ιν ἢ “ "[ Ν » , «ς ὃ ’ 

ὁδοὺς ἐπορεύοντο ἢ ετυχον εἐκᾶστοι οντεές, Καὶ ἀναβάντες ως εου- 

ναντο ἀνίμων ἀλλήλους τοῖς δόρασι. καὶ οὗτοι πρῶτοι συνέ- 

μειξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι τὸ χωρίον. 
»-" -“" ᾷ “-“ 

Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων τοὺς ἡμίσεις ἐπορεύετο 
Φ « ΩΝ « , ΝΜ "} ὃ , Ἃ 9 -“ 4 , 

ἧπερ οἱ τὸν ἡγεμόνα ἔχοντες - εὐοδωτάτη γὰρ ἣν τοῖς ὑποζυγίοις " 

26 ἣ στενὴ αὕτη ὁδός : ἴοΥ {Π6 Ροϑὶ- 

τ1οη οὗ αὕτη, 5606 α. 915; Η.678.ο; 

Β. 458. ΤῊΪ5 ραίῃ ᾿ἰϑᾶ ἴο 1πμὸ 

Τηδῖῃ Ῥοβιθοη οἵ {πῃ Οδγαυοῃϊς: 

ὮΘΠΟΘ {89 ρσυϑτά. 
217 αὐτόθεν: 1. 6. 7Ὑ0ὴν τ 676 {Π|6}} 

106 70, ΔἸΤΠουΡ {πον δα ποῖ 

ταὐτθι [μ6 Ποῖρῃῦ, ΤΟΥ ἅτ {ἢ τ|5 
816 ἴο ΟΑΥΤῪ ουὖ {Π 61} ΟΥΙΡΊῚΠ8] 

ῬΙδη οὗ αὐϊδοκίπρ {Π6 πιδῖη θοᾶν 

οὗ [Π6 θῆϑχῃν, ἃ5 οα{]1π66 ἴῃ 81. 

28 διήγαγον: Ποῖα ψ ἢ αἸτ. Ο0].; 

ΤΠ ἸΒΠΗ τὰ ἘΠῚ 1. 1905. 111..5.,.8. 
29 ὑπέφαινεν: ο7΄. 171, 2, 1, πα [6 

ποΐθ. 

81 ἐφθέγξατο : τ 6, 8150, ΞΡΘἃΚ οἵ {Π6 

{τατηροί᾽ 5 τοΐοο. 

ἀλαλάξαντες : ἀλαλάζω ἰ5 ἃ ρορίϊοδ] 

ραυϊγαὶθηῦ οὗ ἐλελίζω (1, 8, 172). 

Τὺ Οσουγβ ἃρδῖη ἰπ ΥἹ, ὅ, 8820, 

86 271. 
82 τοὺς ἀνθρώπους : 1. 6. ἐπ) ΘΊ ΟΊ, 

8ἃΒ οἴξζθη; οἵ. ἄνδρες, 117], 1, 107. 

Νοίο {Π6 σϑ ρίαν {ἢ τ ΊΘἢ (ῃ6 
500]. ΒΕ 15 1η {Π]15 βθούϊοῃ. 

88 ὀλίγοι: [1τη1 Πρ’ ΔΡΡΟΒ. 

εὔζωνοι: οΓ. 1171, 3,29. ΤῊΪΒ ΟἸα 156 

ΘΊνΟΚ {Π6 γθᾶβοη ΨῺΥ Ὀυΐ ἔδυ 

γογο ΚΙΠ1Θα. 

84 ἵεντο... 

86 ὡς ἐδύναντο, α8 δο8ὲ ἐποῃ οοτιϊα. 

. ἐπορεύοντο : ΟΠ ]Ά 51. 

87 ἀνίμων: {ῃΠ6 ΜΟΙ 15 ἃ ΡΎΔΡΗΪΟ 
οπο; 10 15 664 οὗ ἀτανίηρ ὈποΙτ- 

οὖβ ἔγοσῃ ἃ νγ8]]. 

συνέμειξαν : ο΄. 11, 1,10. 

88 τὸ χωρίον: 1. 6. {π6 ροβί[0η 

ΒΟ {Π0 Θηθτην 86 Ὀθθη οο- 

ΘΌΡΥΙηρ. 

89 Ξενοφῶν δέ: ψ6 ΠΟΥ ΙΘ8 τη οὗ 

{8:6 ΘΧ ΡΟ ΙΘΠΟ65 οὗ {Π τϑδι-σαδτα 

8ΔηΩ [{Π6 ὑγαῖη, 8116 {Π6Υ 6η- 

αἀθδγογθα ἴο ἔο!]ουν {πΠ6 οἰτου τοι 

Τοδα οὐϑν ΒΟ {Π6 νο]υπηΐθουβ 

Πδα ρΌΠΘ. 

τοὺς ἡμίσεις : ΔΕΒΙ ΤΠ δύϊοη ἰπ ρ6η- 

ΠΟΥ; Ὑ)Ὺ 450 μᾶνθ τὸ ἥμισυ, ἃ5. ἃ 

ΠΟΙ. 

40 εὐοδωτάτη: ἰζ ννε5, ἴῃ ἔδοί, {89 

ΟἿΪῪ τοϑαᾶ; 566 Ὀθ] ον. 

80 

40 
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" Ἂ ΄ ͵ " “-“ ΄ ὔ » , . 

τοὺς δὲ ἡμίσεις ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων ἔταξε. πορευόμενοι ὃ 
᾽ , , ΄ Ἁ -“ ς “ , ΄ Ἁ - 

ἐντυγχάνουσι λόφῳ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ κατειλημμένῳ ὑπὸ τῶν πολε- 

μίων, οὺς ἢ ἀποκόψαι ἣν ἀνάγκη ἢ διεζεῦχθαι ἀπὸ τῶν ἄλλων 

“Ἑλλήνων. 

δὲ ὑποζύγια οὐκ ἣν ἄλλῃ ἢ ταύτῃ ἐκβῆναι. 

Ἁ .ἢ ΝᾺ Ν Μ, 5 ’ φΦ ΄ »Μ , 

καὶ αὐτοὶ μὲν ἄν ἐπορεύθησαν ἧπερ οἱ ἄλλοι, τὰ 

ἔνθα δὴ παρακε- 

λευσάμενοι ἀλλήλοις προσβάλλουσι πρὸς τὸν λόφον ὀρθίοις τοῖς 

λόχοις, οὐ κύκλῳ ἀλλὰ καταλιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις. εἰ 
΄ ΄ (. , ν ᾽ Ἁ » [4 [-ὦ ] 4 

βούλοιντο φεύγειν. καὶ τέως μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπη ἐδύ- 

νατὸ ἕκαστος οἱ βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὺς δ᾽ οὐ 
΄ » "ἡ (5: , Ν ᾿Α Ν᾿ “ ᾿, 

προσίεντο, ἀλλὰ φυγὴ λείπουσι τὸ χωρίον. καὶ τοῦτον τε 

παρεληλύθεσαν οἱ “Ἕλληνες καὶ ἕτερον ὁρῶσιν ἔμπροσθεν λόφον 

κατεχόμενον ἐπὶ τοῦτον αὖθις ἐδόκει πορεύεσθαι. ἐννοήσας δ᾽ 

ὁ Ξενοφῶν μή, εἰ ἔρημον καταλίποι τὸν ἑαλωκότα λόφον, πάλιν 

λαβόντες οἱ πολέμιοι ἐπιθοῖντο τοῖς ὑποζυγίοις παριοῦσιν-- ἐπὶ 
᾿ δ᾽ 5 Ἀν ΄ Ὁ ὃ Ἂν “- “- δὸ - 4 πολὺ δ᾽ ἣν τὰ ὑποζύγια ἅτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορευόμενα --- 

καταλείπει ἐπὶ τοῦ λόφου λοχαγοὺς Κηφισόδωρον Κηφισοφῶντος 

᾿Αθηναῖον καὶ ᾿Αμφικράτην ᾿Αμφιδήμου ᾿Αθηναῖον καὶ ᾿Αρχα- 

42 λόφῳ: {Πϊ5 νγὰβ ποῦ {Π6 ἄκρον 

(μαστός): 566 Π6 ΡΪδη. 

48 διεζεῦχθαι, ἐο δὲ οι ΟἹΓ ΟἾ66 707 

αἰ; ποῖθ {πὸ ἴθπβθ. 

44 τὰ δὲ ὑποζύγια : 511]. οὗ διαβῆναι. 

46 ὀρθίοις τοῖς λόχοις, τοὐέϊ, ὁΟῊϊ- 

ρῬαγιῖο8 ἴῃ, οοϊπιηιη. ὅθ {86 Τη- 

ὑτοα., 528, ΟΠ ἃ. ἴοτγτηδίϊοη 

5 ΜῈ] δαδρίθοα ἴο τοὰρἢ 
Β͵ΟΙΠΩ͂, Πθτθ [86 ΡΒ δηχ οου]Ἱα 

ΒάταΪν Πᾶν ὈΘΘἢ τι566, 

47 ἄφοδον; {πον αἷα ποὶ νῖβῃ ἴο 

ἴοτοθ 8πη θηρρθϑιηθηῦ. 

εἰ βούλοιντο: 566 (α. 1420; Η. 901; 

Β. 618. 

80 προσίεντο: ἴογ Π6 νΌ.. 6. 111,1, 

134. 

τε. . - καί; οο-οΥαϊηδίϊοη; ἔἴγθο]ν, 

τὐ]οη, ἐπα Ογοοῖ8 μα γ»α88οα 

ἐμιῖ5, ἡπομ βδαῖὺ αποΐπογ. 

15 αὖ, οὗ {πΠ6 ραγίϊο., νυν ἐδόκει.) 

(ὁρῶσιν 

ΤῊ 5 βθοοῃα Π1]] 15 ῖβο αἰβέιποΙ 

ἔχοι {Π6 ἄκρον; 566 {86 ΡΪδῃ. 

ὁ. ΤΕ Ὁ. 1 ΗΒ 

8ΟΙ, 15 ᾿ΠΡΎΘΒΒΙΨΘ, 

δά ἐπιθοῖντο: ἴοΥ {Π6 ἴοτγιη, 566 ἃ. 

141; Η. 4450; Β. 110, 4. 
ἐπὶ πολὺ δ᾽ ἦν, εἰγείοπμοα οὐδοῦ α 

ἰοηρ αἰδέανπιοο. ΟΥ̓. 1, 8, 238. 

δδ ἅτε: ἢ οδι58] Ῥδγίϊο.: 566 
ΘΕ 515: ἘΠ ΘΥ17; Ἐ- θ650..1. "πὴὸΣ 

{πΠ6 αἰἤθγθηοθ Ὀθύνθθη ἅτε ἃπα 

ὡς, 566 ῃ6 ποῖΐθ οἢ,1,12. Ο( 

6. ὅ. 818; ο. 8. 8521. 

στενῆς: ΓΘ. (δοοαῖιβε ἐμα γοαὰ 

οὐδ" τομίοῖι ἐμπο ἀὐοὸγὸ Ῥαβϑδῖης 

ται ἩΑΥΥΟΊΟ). 

806 Κηφισοφῶντος... . ᾿Αμφιδήμου: 

ἴῃ ΒΘ οᾶβ65 {86 οχαϊ θα ποτὰ 

18. ΤΘρΡΌΪΙΙν υἱός. ΤΉΘΒΘ. πη6Π 

816 Ῥοίῃ Αὐμοηΐδηβ, πα δἵ 

ΑΥΒΘηΒ τ νγὰβ π ουβίοιῃ ἴο 

δῶ ἐννοήσας: 

- Ι 
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, ᾽ - (ὃ 91: Ἂν δὲ Ν “ “ Ε] ΄ 

γόραν ᾿Αργεῖον φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποῖς ἐπορεύετο 
Ν ’ ἴον [ον ἈΝ “- - ἴω 

ἐπὶ τὸν δεύτερον λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπῳ καὶ τοῦτον αἱροῦσιν. 
» δι δ. “-“ ΄ὔ Ν Ν 3 Ἁ Ὺ , ΄ 

ἔτι δὲ αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοιπὸς ἣν πολὺ ὀρθιώτατος ὁ 
- Χ “ » Ἂς ΄“" Ἁ ᾿ -“ “ Χ ς Ἃ 

ὑπὲρ τῆς ἐπὶ τῷ πυρὶ καταληφθείσης φυλακῆς τῆς νυκτὸς ὑπὸ 

τῶν ἐθελοντῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο οἱ “ἄλληνες, λείπουσιν 
ς μ » Χ Ν , “ Ν “- ΄ 

οἱ βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ὥστε θαυμαστὸν πᾶσι γενέσθαι 
, κ 

καὶ ὑπώπτευον δείσαντας αὐτοὺς μὴ κυκλωθέντες πολιορκοῖντο 
» -»" “Ὁ τ ἐν » ᾿Ὶ “- Μ “- Χ », 

ἀπολιπεῖν. οἱ δ᾽ ἄρα ἀπὸ τοῦ ἄκρου καθορῶντες τὰ ὄπισθεν 
, 5 “ πα Ἁ 3, ΄ 5 , τ καὶ γιγνόμενα πάντες ἐπὶ τοὺς ὀπισθοφύλακας ἐχώρουν. καὶ Ξενο- 

φῶν μὲν σὺν τοῖς νεωτάτοις ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ 
ν΄ » ΄, «ς ᾿ [2 «ς »“" , [4 

ἄλλους ἐκέλευσεν ὑπάγειν, ὅπως οἱ τελευταῖοι λόχοι προσμεί- 

ξειαν, καὶ προελθόντας κατὰ τὴν ὁδὸν ἐν τῷ ὁμαλῷ θέσθαι τὰ 

ὅπλα. 

καὶ ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἦλθεν ᾿Αρχαγόρας ὁ ᾿Αργεῖος πεφευ- 
Ν Ν, , ε » , » τ “- , Ὁ Πτ ὦ θ “ 

γὼς καὶ λέγει ὡς ἀπεκόπησαν ἀπὸ τοῦ λόφου καὶ ὃτι τεθνᾶσι 

σῖνθ {π9 ἔδίμϑυ ΒΒ Πϑτὴηθ 88 γγ6]] 

85 {μᾶὺ οὗ {86 τῆϑη ἴῃ 4165- 

{10}. 
60 τρίτος μαστός: ῃὶ5 88 [Π6 

ἄκρον οὗ ο. 1. 25, ΒΊΘΗ {Π6 νο]- 

ππίθουβ 5ΒΒου]α Πᾶν οσσαΡΙθα, 
» 

ε 

ὁ . . - ἐθελοντῶν, ἐπα οπδ αοῦο ἐπε 

οιΐροβέ αὐπῖ6}, πααὰ θοοθη, 8ιι7- 

φῬγίβοα αἱ ἐπε ἢγα απιυγΐηρ {π6 

πἱρὲ ὃῳ ἐπα τοϊιηΐοονβ. ἴπ 

ΒΌΘΗ ΟΕ565 ἴἴ 15. ποῦ ΠΘΟΘΕΒΘΓΥ 

ἰμαῦὺ αἷ 180 αἀφρῆπίηρ ψογα5 

ΒΠου]α βίδπα Ῥεύνθθη τύ. 8πα 

ποὺη (α. 969; Η. 6614). Ηδὰ 

Π6Υ ἄοπθ 850 ἴῃ (δ15 οϑβθ {Π6 

εϑηΐθμοθ σου Πᾶγθ ὈΘΘῚ 655 

ΟἸΘ8 1. 

68 ἀμαχητί: Ρυΐ 1, 7, 48, πα 6]56- 

ὍΠΘΓΙΘ, ἀμαχεί. 

θ4 αὐτοὺς... ἀπολιπεῖν: αποίρα 

(5 Ὁ]., {86 

Οὐτθθ κ5); δείσαντας ἴ5 ΘΔ 158]. Νοῖθ 
{86 581 ἔτοτη {πὸ 1πῆῃ. δέει 

ὥστε ἴο 8Π 1Π66Ρ6Πᾶ. νὈ. 

αἴΐου ὑπώπτευον 

θ6ὅ ἄρα, α8 ἐέ ργοτεα. 
θ6 τοὺς ὀπισθοφύλακας : 1. 6. [Πο60 

Ιεῖύ ἴο στα {86 ἢγϑὺ Π1]], ἃΒ 

5.17 βΒῆονβ. ΤῈ6 Οδτάθποηϊ Πδα 
ΒΘΘῺ ἔγοτη θῖν ροβίοπ οα [Π6 

Βοῖρῃῦ ψῆδῦ νγὰβ Βαρρϑῃϊηρ ἴπ 

{Π6 11 ΓΘΘΓ, 8 Πα ΠΟΥ͂ τη8 8 ἃ αέ- 

ουγ, ᾿ηὐθπαϊηρ ἴο ΟΥ̓ΘΓΡΟΎΤΘΙ 

[8656 τῆθη 8ἃπα αἰΐδοκ [πΠ6 ασθθκβ 

ἔτοτῃ ὈΘ πα. 

Θ7 νεωτάτοις: [ῃ6 ὙΟΠΠΡΌΙ ΤΠΘη 

ὙΟΥΘ οὗζθη ΟΠΟΒΘ ἔοσ ΔΓ ΟΤΙ5 

ΟΥ Βαζδτάοιβ ἀαίΐν; 60.11,3,45 Ὁ. 

ΒΥ οσσαργίηρ ὑπὶ5 Ποιρῃῦ Χρη. 

ΒΘΟΌΤΘΒ {Π6 τοϑα ἔον {Π6 Ῥᾶββαρθ 

οὗ {86 ταῖῃ. 

68 ὑπάγειν, ἰεααὶ ογνΝ 5ἰοιῦῖίῃ; ποῦ 

ααπἰΐθ 85 111,4, 195. 

69 θέσθαι τὰ ὅπλα: οἢ. 1, Ὁ, 88, ᾶπα 

{Ππ6 ποίθ. 

ΤΙ πεφευγώς: ποῦ Θαυϊναϊοπῦ ἴο 

φυγάς, ὈυϊΞε μαυΐησ πιαᾶθ ἢ 18 

686αρΡε; 6. ΤΙ, 1, 18. Νοῖθ {π6 

γίν!α ἰπαῖο65. ἴῃ ᾿παῖὶτ, αἶΒο. 

05 

70 



78 

80 

85 

90 

210 «ἀπαδαβὶς 

Κηφισόδωρος καὶ ᾿Αμφικράτης καὶ ἄλλοι ὅσοι μὴ ἁλάμενοι 
-" Ν ᾿ ᾽ ’ τ 

κατὰ τῆς πέτρας πρὸς τοὺς ὀπισθοφύλακας ἀφίκοντο. ταῦτα 

δὲ διαπραξάμενοι οἱ βάρβαροι ἧκον ἐπ᾽ ἀντίπορον λόφον τῷ 

μαστῷ: καὶ ὁ Ξενοφῶν διελέγετο αὐτοῖς δι᾿ ἑρμηνέως περὶ σπον- 
-“ ᾿ ᾿ Ἁ » , «ὃ » »Μ » ΄ »ι5" φ΄ 

δῶν καὶ τοὺς νεκροὺς ἀπήτει. οἱ δὲ ἔφασαν ἀποδώσειν ἐφ᾽ ᾧ 
ἣς ΄ Ν ᾽ ͵ , ἴον ξ ὑπαὶ “ ᾽ Φ Ἀ 

μὴ καίειν τὰς οἰκίας. συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. ἐν ᾧ δὲ 
Ἁ Ἁ νΜ , ’ “Ὁ Ν “ ’ 

τὸ μὲν ἄλλο στράτευμα παρήει, οἱ δὲ ταῦτα διελέγοντο, πάντες 

οἱ ἐκ τούτου τοῦ τόπου συνερρύησαν ἐνταῦθα πολέμιοι. καὶ 
᾿] Ν »Μ “Α » Ἁ “ »" Ἁ Ἁ ΕΣ 

ἐπεὶ ἤρξαντο καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους 

ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο, ἵεντο δὴ οἱ πολέμιοι πολλῷ πλήθει καὶ 
΄ τ ν πτν τ ν ᾿Ξ τς κ κ κ ν ἘΣ 4 ΤᾺ 

θορύβῳ- καὶ ἐπεὶ ἐγένοντο ἐπὶ τῆς κορυφῆς τοῦ μαστοῦ ἀφ᾽ οὗ 
"πω - ΄ :} μ ὃ , ΦΎΕΙΝ Ἁ ’ 

Ξενοφῶν κατέβαινεν, ἐκυλίνδουν πέτρους" καὶ ἑνὸς μὲν κατέαξαν 
Ἢ ΄ »- κ᾿ Ὁ ᾿, . » Ν ᾽ ΄ » , 

τὸ σκέλος, Ἐξενοφῶντα δὲ ὁ ὑπασπιστὴς ἔχων τὴν ἀσπίδα ἀπέ- 

λίπεν: Εὐρύλοχος δὲ Λουσιεὺς προσέδραμεν αὐτῷ ὁπλίτης, καὶ 
Ἀ » »" ’ὔ » , ΝῚ «ς »Μ Ν ἣν 

πρὸ ἀμφοῖν προβεβλημένος ἀπεχώρει, καὶ οἱ ἄλλοι πρὸς τοὺς 

συντεταγμένους ἀπῆλθον. 
ΕῚ Ἀ "2 “ « -“ ΕῚ 2 Ἂς “ Ἁ ᾿ ͵ 

ἐκ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ «Ελληνικόν, καὶ ἐσκήνησαν 
»-“" »΄ Ἀ » 

αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οἰκίαις καὶ ἐπιτηδείοις δαψιλέσι" 
Ἁ Ἀ - }"ν 3 ΄“ » » ᾿ -- 

καὶ γὰρ οἱνος πολὺς ἣν, ὥστε εν λαάκκοις κονιατοῖς εἶχον. ἔβενο- 

81 ἤρξαντο: ὦ, 6. Χρη. 8η4 [6 
νεώτατοι. 

82 ἔνθα τὰ ὅπλα ἔκειντο, τῆ ογ8 ἐΐὸ 

ἠιορἑτι68 5ἱοοα οιαογ" αὐι8. ΤῊΘ 
ΡὮΓαΒΘ 18 [9 Ρᾶ885. οἵ τίθεσθαι τὰ 

ὅπλα. , 

84 ἐκυλίνδουν. . . κατέαξαν: ποῖΐο 

{Π6 ὕθηβϑϑξ, 

78 ὅσοι μή, αἰϊ τῦῆῖο παὰ τοί. μή 15 

σϑηθσῖος οἵ. 11,2, 64, ηα [Π ποῖΐθ. 

15 ἀντίπορον, ορροϑβὶΐο, ΔΠΟΊΒΟΙ 

Ῥορίϊο ψογᾶ, ΤῊΪΒ ΠΥ, ΟΥ̓ ΤΊΔΥ 

ποῦ, Βᾶνθ Ὀθθη {πὸ Ποὶρηὐ βοὶ ρα 

Ὀν 1ῃ6 γο]απύθουβ ἴῃ ὑπ πὶρηΐ. 

Νοῖθ {ῃ6 ἔνθθ. ροβι[οὴ οὗ τῷ 

μαστῷ. 

71 τοὺς νεκρούς: ο7. {π6 ποΐθ οἡ 

ΟΝ Εν 

ἐφ᾽ ᾧ μὴ καίειν, ογε εοπατίέϊοη, ἐ]ιαΐ 
ἐμομ 5]ιοιία ποὶ διιῦη. ὥθο ἃ. 
1400; Η. 9994; Β. 596. 

18 ἐν ᾧ, τολυῖϊο. ἘΡῚ ΒΟ ΡΉΓΆΒΘΒ, 
οἵ. το ποίθ οἡ 1, 2, 117. 

80 οἱ ἐκ : 67. τῶν παρὰ βασιλέως, 1, 1, 

18, ἃηα {86 ποίΐο. 

συνερρύησαν: ἃ γἱν ἃ Τηρέα ΒΟΙ; 

ον ν,5,88 

856 ἀπέλιπεν, πααὶ ἰοΓὲ ἴηι, ἐθια νοῆι, 

ἀΟῸ ὈΌ]ο55 ὉΠ ΓΟῸΡ Ἢ ἔθαγ. 

87 προβεβλημένος, τοῦδ 1.18 βῃϊοϊα 

ἐπγοιση, Ῥ  Γοὐο ἐιονα οί. ΜΜῚᾺ 
ὉΠ 15 186 οἵ {ΠῸ6 τηϊᾶ. οΓ, διηγκυλο- 

μένους Δη4 ἐπιβεβλημένους, ο. 8, 8ὶ 28, 

τοὺς συντεταγμένους : ο7΄. ἃ ον, 8 16, 

90 δαψιλέσι: ἃ Ροοίϊο ψοτγᾶ, ἀβοα 
ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΠ}Υ Ὀν Χρη,; ο΄ ο. 4. 8 2. 

91 ἐν λάκκοις: ΒΟΉ ΟἰΒύθυ "ΒΒ. ἃ ΓΘ 

5011] ἴο 6 Βθθὴ ἰὴ υταϊβίδη ἃ πα 
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φῶν δὲ καὶ Χειρίσοφος διεπράξαντο ὥστε λαβόντες τοὺς νεκροὺς 

ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα: καὶ πάντα ἐποίησαν τοῖς ἀποθανοῦσιν 

ἐκ τῶν δυνατῶν ὥσπερ νομίζεται ἀνδράσιν ἀγαθοῖς. 

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄνευ ἡγεμόνος ἐπορεύοντο: μαχόμενοι δ᾽ οἱ 

πολέμιοι καὶ ὅπη εἴη στενὸν χωρίον προκαταλαμβάνοντες ἐκώ- 

λυον τὰς παρόδους. ὁπότε μὲν οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, 

Ξενοφῶν ὄπισθεν ἐκβαίνων πρὸς τὰ ὄρη ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν 
- ἴον »“ 4 ΜΚ “- 

τῆς ὁδοῦ τοῖς πρώτοις ἀνωτέρω πειρώμενος γίγνεσθαι τῶν κωλυ- 

ὄντων, ὁπότε δὲ τοῖς ὄπισθεν ἐπιθοῖντο, Χειρίσοφος ἐκβαίνων 

καὶ πειρώμενος ἀνωτέρω γίγνεσθαι τῶν κωλυόντων ἔλυε τὴν 
» , - “ -“" » δ 5.5. Ὁ, “ Σ ΄, 

ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς ὄπισθεν: καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν 

ἀλλήλοις καὶ ἰσχυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο. 
ἣἥ δὲ δ ς γ΄, ᾽ “-“ -» ᾽ “ ΝΝ ͵ 

ἣν δὲ καὶ ὁπότε αὐτοῖς τοῖς ἀναβᾶσι πολλὰ πράγματα 

παρεῖχον οἱ βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν: ἐχαφροὶ γὰρ ἦσαν 
[4 Ἁ 5 , ΄ Ε) ΄ » νὴ Ἂν 53 ΜΨἷ ὥστε καὶ ἐγγύθεν φεύγοντες ἀποφεύγειν: οὐδὲν γὰρ εἶχον ἄλλο 
“Ἁ ᾿: ὃ ΝΜ δὲ " , “ 5 Ἁ 

ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. ἄριστοι δὲ καὶ τοξόται ἦσαν: εἶχον δὲ 
, 4 Ἁ , Ἁ Ἃ ΄ ᾽ὔ ΕῚ Ἂ 

τόξα ἐγγὺς τριπήχη, τὰ δὲ τοξεύματα πλέον ἢ διπήχη: εἷλκον 

δὲ τὰς νευρὰς ὁπότε τοξεύοιεν πρὸς τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀρι- 

Ατὐτηθηϊᾶ. ΤὴΘ οὐδβίοτη νγὰβ ἔδ- 

ΤΏ} }181 ἴο {ῃ6 τθθκβ, 85 ν06]]. 
104 ἦν δὲ καὶ ὁπότε, ἀγα Ξοηιοέϊζηιο8, 

ἴ00: ΟἿ. ἔσθ᾽ ὅτε, 11’ δ, 855, ὅπ 
92 διεπράξαντο ὥστε: ο΄. ποιήσειεν 

᾿ ὥστε, 1, θ, 9, ἃπᾶ {π6 ποθ. Ηδτο 

{86 τι586 οὗ [Π6 ᾿πα6]ο. ΘΠ ΡΗ851Ζ65 

{86 ἴδοϊ {παῦ {πΘ ἰθστηὴβ οἵ [Π6 

οσοπίτϑοῦ πγογθ δούμπα!!γ ἔ]Π]16α. 

98 τὸν ἡγεμόνα: οἤ. ο. 1. 8.34. 

τοῖς ἀποθανοῦσιν, 17) ΠΟΊΟΥ ΟΓ ἐπε 

αοαα. (ΟἿ. [μ6 ποῖΐβ οἡ ο. 1. 17. 

94 ἐκ τῶν δυνατῶν : ΠΤ] ἰἸηΡ᾽ πάντα. 

νομίζεται, ἐ8 μεϊα γἱρἢΐ. 

96 ὅπῃ εἴη, τὐΠογϑῦο} ἔθ γ τ0α8. 

(Γ΄. ἴῃ. ρϑπϑῦα! ὕθιῃρογαὶ 56η- 

ἴθποθβ Ὀθ]ον. 

ἐκώλυον: οσοπδύϊνο, 85 κωλύοιεν, ὈΘΙΟν,. 

97 τὰς παρόδους, ἐποῖ ραββασα. 

ΤῊΘ Ρ]. τϑΐϑθυβ ἴο {Π6 βϑνυϑῖδὶ οο- 

ΟΑΞΙΟΏΒ. 

98 ἀπόφραξιν, δίοοκασο, ἃ τᾶτο γοτα, 

{86 ποΐθ οῃ ἢν οὕς, 1, ὃ, 35. 

αὐτοῖς, ἔτΘο]γ, δυ θη. 

πράγματα παρεῖχον: 67. 1, 1, 03. 
106 ἐλαφροί: ἰαπίδιηοιπί ἴο εὔζωνοι 

(!. 88), ἢ σΒΙΟΗ 1ὖ 18 Ἰοϊπρα, 
111:..5.90: 

106 ὥστε. .. ἀποφεύγειν, 80 α8 ἴο 

γιαΐμο σοοα ἐποῖν δβοαρα δυθη, 

τοπθη, ἤδοῖη ἤγοηι παν αὐ παπα. 

ΕῸΓ ἀποφεύγειν, οὕ. [Π ποίϑ οῃ 1, 4, 

48; ψ [ἢ ἐγγύθεν, ΟΓ. ἐκ πλέονος, 1,10, 

41, Δα ἐκ τόξου ῥύματος, 111, 3, 62. 

108 ἐγγύς, ποανῃ. 

109 πρὸς τὸκάτω.... προσβαίνοντες, 

γρίαπέϊηρ ἐπὲ ἰοὲ ἤοοΐ ἀσαϊπ5ὲ 

ἐπ6 θα56 οΓ ἐπα θοιν. ϑοτηθ 885- 

ΒΌΤηΘ πδὺ Χρη. τηθ8η8 ἴο ἰπ6]- 

οαΐθ ἃ βογῦ οὗ ογοββ-ον, ᾿αύ 

95 

100 

105 
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Ξ ων ᾿ ͵ ᾿ δὲ ΄ Ὅν ᾿ " - 
στερῷ ποδὶ προσβαίνοντες. τὰ δὲ τοξεύματα ἐχώρει διὰ τῶν 

ἀσπίδων καὶ διὰ τῶν θωράκων. ἐχρῶντο δὲ αὐτοῖς οἱ “ἔλληνες, 

ἐπεὶ λάβοιεν, ἀκοντίοις ἐναγκυχλῶντες. ἐν τούτοις τοῖς χωρίοις 

οἱ Κρῆτες χρησιμώτατοι ἐγένοντο. ἦρχε δὲ αὐτῶν Στρατοκλῆς 

Κρής. 

11: 
΄ . ᾿ “ ΄, Ν ἊΝ Υ̓͂ , , 'Φῷ ΄ 

ταῖς ὑπὲρ τοῦ πεδίου παρὰ τὸν ἹΚεντρίτην ποταμόν, εὖρος ὡς 

δίπλεθρον, ὃς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίαν καὶ τὴν τῶν Καρδούχων 
’ Ν ὦ » “ » », Μ 50.» 

χώραν. καὶ οἱ “Ἕλληνες ἐνταῦθα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντες 
᾽ ᾿ “ Ἀ “-“ ΕΣ , ΄ Ν ἃ Ὕ. ᾿ , ΄σ 

πεδίον: ἀπεῖχε δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμὸς ἕξ ἢ ἑπτὰ στάδια τῶν 

Ὑν δ᾽ 9 Χ ιΞ ’ Ε ͵ θ Ε “ , 

Ταύτην αὖὺ τὴν ἡμέραν ηυλίσθησαν ἐν ταῖς κώμαις 

Καρδούχων. τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα ἡδέως καὶ τἀπι- 
΄ Ε Ν Ν φ΄-« , , 

τήδεια ἔχοντες καὶ πολλὰ τῶν παρεληλυθότων πόνων μνημο- 

νεύοντες. ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας ὅσασπερ ἐπορεύθησαν διὰ τῶν 

Καρδούχων πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον κακὰ ὅσα 

οὐδὲ τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. 
ε 5 
ως ουν 

ἀπηλλαγμένοι τούτων ἡδέως ἐκοιμήθησαν. 

{ῃ156 ΒΘΘΙῚΞ ΨΘΙΥ ὉΠΙΙΚΟΙ͂ν. ΟΥ̓. 

Ατστῖδῃ, 1πω]. 10, τὸ τόξον κάτω ἐπὶ 

τὴν γῆν θέντες καὶ τῷ ἀριστερῷ 

ἀντιβάντες, ἀπ )]οᾶ. 51ο. 111, 8, 

(ξύλινα τόξα) οἷς τοξεύουσι μὲν τῷ 

ποδὶ προσβαίνοντες. 

112 ἀκοντίοις : ΔΡΟΒ. ΊῸ αὐτοῖς. 

ἐναγκυλῶντες : {Π6 δ νθ } 1 νγᾶβ Πί[θα 
ΊΓ ἃ ὑποηρ (ἀγκύλη) αὐΐϑομθα 

ἴο {Π6 τηῖϊαα]6 οὗ {πΠ6 βῃαῖί. ΒΒ. 

ΤΏΘ68 5 οὗ {Π15 ρσυθδίογ ἴογοθ ἃ πᾶ 

στυθαῖθυ οθυίαϊηὖν οὗ δἴτη θυ δὖ- 

ἰαϊποα. ὅθ {π6 [Τηϊἰτοᾶ,, 828, 

8 η6 οἤ. διηγκυλωμένους, ο. 4. 28. 

118 Κρῆτες: 607.1, 2, δ4, ἃῃα [Π6 

ηοΐθ. 

ΟἜΒΆΡΤΕκ 1Π 

2 Κεντρίτην ποταμόν: (Π6 ῥΡτοβθηΐ 

λαΐδη ΤΟ δὶ, 8η θαβίθγῃ {γἰρθα- 
ἰᾶτῪ οἵ {πΠ6 ΤΊΡτΙβ; 566 [Π6 ΤῃΔ}. 

8 δίπλεθρον: ο7. πλεθριαῖον, 1, Ὁ, 20, 

ἃ Πα [η9 ποΐθ. Οὐπβαϊ, 4150, 6 

ποθ οἡ δύο πλέθρα, 1, 2, 80 . 

4 ἀνέπνευσαν: εἿ. ο. 1. 86. 

ἄσμενοι: Ο7. προτέρα, 1, 2, 149, ἃπὰ 

{ῃ6 ποΐθ. 

τῶν Καρδούχων:; ν᾽] ὀρέων. 

πολλά: 'ΠΠΘΙ ΟὈ͵. οὗ μνημονεύον- 

τες. ἘΘΠΟΘΙ ἔτγθο]υ, οὔέεη. "ΓΘ 

Ποὺ Ὴΐ 15 ἃ ΘΟ Οη ΟὴΘ. Μοβῦ 

ΓΑΙ ΠἸΔΤ 5, ῬΘΥΠαΡ5, Δ ΙΡῚ 5 
ΒΌΣΒΔη οὐ Πᾶ66 ΟἸἸΠ ΤΘΙΏΪ 556 

πνδ]{. 

8 ἑπτά: ΟΪγν ἥνθ ἀἂνγβ πᾶνθ Ὀθθὴ 

Θηπτηθγαίθα. ΤῊΘ αἰ οα ν 18 

ὈΒΈΔ]]ν τηθῦ ὈΥ δεϑαμϊηρσ ὑπαὺ 

Χρη. πο] 65 {86 ποχί ὕπνο δ ν5, 

ἴῃ ν ΙΟἢ ΤΠ. πο το Ὀθβϑῦ Ὀν [Π6 

58 Π1Θ ΘΗΘΙΏΪΘΒ, 

9 μαχόμενοι διετέλεσαν : 67. διετέλουν 

χρώμενοι, 111, 4, θῦ. 

κακά: νοῦ Πα ποῖ {πὸ τυουπίαϊη- 

Οἱ ΘΟ ΤΥ βανθα {θη ἔτγοϊῃ 

186 ρΡυτγβιῖῦ Ργν ΤΊΒ5. ἃπα (ῃ6 

Ῥουβίαπε, [ΠΘΥ τϊρηῦ 7611 Πᾶν 

Βασουμη θα ἴῃ {Π6 Θηὰ. 

-τ οι 

" 
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σ ᾿Ὶ ΄“ Μ᾽ γι . “ - ’ 72 “ “-“ 

Αμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ ὁρῶσιν ἱππέας που πέραν τοῦ ποταμοῦ 

ἐξωπλισμένους ὡς κωλύσοντας διαβαίνειν, πεζοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς 

ὄχθαις παρατεταγμένους ἄνω τῶν ἱππέων ὡς κωλύσοντας εἰς 
ΓῚ Ν 

τὴν ᾿Αρμενίαν ἐκβαίνειν. ἦσαν δ᾽ οὗτοι ᾽Ορόντα καὶ ᾿Αρτούχα 

᾿Αρμένιοι καὶ Μάρδοι καὶ Χαλδαῖοι μισθοφόροι. ἐλέγοντο δὲ 

οἱ Χαλδαῖοι ἐλεύθεροί τε καὶ ἄλκιμοι εἶναι: ὅπλα δ᾽ εἶχον 
’ὔ Ν ᾿ , «ς δὲ Ἵὕἷ Ὁ 3 ΡΞ γέρρα μακρὰ καὶ λόγχας. αἱ δὲ ὄχθαι αὗται ἐφ᾽ ὧν παρατε- 

Φ Ν “-“ “- 

ταγμένοι οὗτοι ἦσαν τρία ἢ τέτταρα πλέθρα ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ 

ἀπεῖχον" ὁδὸς δὲ μία ὁρωμένη ἣν ἄγουσα ἄνω ὥσπερ χειροποίη- 

τος" ταύτῃ ἐπειρῶντο διαβαίνειν οἱ “λληνες. ἐπεὶ δὲ πειρω- 

μένοις τό τε ὕδωρ ὑπὲρ τῶν μαστῶν ἐφαίνετο, καὶ τραχὺς ἣν ὁ 
Ἂ [ , Ν 2 “ Ν δε 9.) ἐ Ἄ,  τὰμ 

ποταμὸς μεγάλοις λίθοις καὶ ὀλισθηροῖς, καὶ οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι 

τὰ ὅπλα ἣν ἔχειν, εἰ δὲ μή, ἥρπαζεν ὁ ποταμός"- ἐπί τε τῆς 
- ΔΎΟ: ὁ " ’ δὰ ἐϑύνα Ν δὰ ΄ 

κεφαλῆς τὰ ὅπλα εἴ τις φέροι, γυμνοὶ ἐγίγνοντο πρὸς τὰ τοξεύ- 
Χ δι ΄ » ,, Χ 5 πὰ .5 ΄ 

ματα καὶ τἄλλα βέλη, ἀνεχώρησαν καὶ αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο 

παρὰ τὸν ποταμόν. ἔνθα δὲ αὐτοὶ τὴν πρόσθεν νύκτα ἦσαν 

ἐπὶ τοῦ ὄρους ἑώρων τοὺς Κααρδούχους πολλοὺς συνειλεγμένους 

11 ἀπηλλαγμένοι: 67. ἀπηλλάγη, 1, ποῦ σοΙηη 0 ππ0}] ΒοΙη8η αδΥ8; 

10, 80, 8: μῃ6 ποΐθ. ΤΉΘΙΓΡ 566 [Π8 ποίθ οὔ 1,9,44. ἘἨθιηδίη5 

ὑγοῦ 165 ΨΘΙΘ, ΠΟ Υ συ, πού γοῦ οὗ δὴ δποϊθηῦ οϑιβθυδυ 816 ΓΘ- 

ΟΥ̓́ΘΓ. Ρογίθα ὈΥ ὑγᾶυθιθυβ 85 501}] ἴο ὈΘ 
15 ἐκβαίνειν": θα ἃ5 ἔκβασιν, ο. 2. Ὁ, ΒΘΘΗ ἴπ {15 τϑρίοῃ, θαῦὺ {Π6 οχ- 

8Π4 Ὀθ]ον, 1]. 88. δοῦ Ἰοσδ!ν 15 ἀποϑυίαϊῃ. 
᾽Ορόντα τ Ὁ ᾿Αρτούχα: ἴον {Π 656 9 πειρωμένοις : ὍΣ 117: ῦ, 21, «πη 

8ΘΗ. ζΟΥΤΩΒ, οἤ. ᾿Αβροκόμα, 1, 4, 10, {Π6 ποίο. 

ἃ πα {Π ποΐϑ. 22 ὁ ποταμός, ἐΐι6 γίυογ' Ὀ6α. 
11 ἐλεύθεροι: γϑοῦ [ΠΘΥ ὙΘΙΘ ποιηϊ-ὀ ω54 οὔτ᾽: Ῥαϊαπορᾶ ὈΥ τε, Ὀθῖον,. 

5 ὨΔΠῪ ὉΠΟΘΡ Ῥογβίδῃ τα]9. ᾿ 24 εἰ δὲ μή: 67.11,2,0, ἃ πα {Π6 ποίθ, 
ἄλκιμοι: ἃ ρΡορίϊο ψοτγα, οσσαγγίηρ ΤῊ Ϊ5 οἰδιβθ ἰβ ρασθηιμθίο. 

δρθ81}, 6. Ἵ. 8.15. 

ὅπλα: ΔΡΡΟΒ.; ἃ8 ἀκοντίοις, ΔΌΟΥΘ, 

ὁ: 2. 112. 
230 ὁδὸς. .. ἄγουσα, ἔτορ]ν, ἐδ γ6 

τ0α8 α βίπισίο γοαα ἴηι δῖ, τυ] ἢ, 

25 γυμνοὶ. .. πρός, 6ῳ:ῬΟβοα ἴο. 

Νοῖθ [89 Ρ]. αἴΐζοσν {πΠ6 οο]]θοῦϊνθ 

τις, Πα {88 ρΡοβύροποριηθῃηΐ οὗ [ῃ 6 

οοπαϊῦ. ρᾶτγῦ. (οΓ. [ΠπΠ6 ποῖθ οἡ 11, 

ἰεᾶ. ἘῸΓ {86 ἴοτγτη ἣν ἄγουσα, οΓ. ὙΠ 
188 ποίθ οὔ εἶναι... φυλάττων, “21 παρὰ τὸν ποταμόν: ἔασίμου ἀ86- 

1,2, 199, Ἠρτῖθ, ἴοο, Θϑ ἢ 6]6- Ππίπρ' αὐτοῦ (ὐΠ.676 ἐπε 1067). 
τηθηῦ 85 15 οὐ ἴογοθ. ἦσαν, μαα θοογ. 8686 ὕπθ ποθ ὁῃ 

χειροποίητος : “Ἰη86 6 τοδϑαβ ΘΙΘ 2. 120. 
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ἐν τοῖς ὅπλοις. ἐνταῦθα δὴ πολλὴ ἀθυμία ἣν τοῖς “Ἑλλησιν, 

ὁρῶσι μὲν τοῦ ποταμοῦ τὴν δυσπορίαν, ὁρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν 

κωλύσοντας, ὁρῶσι δὲ τοῖς διαβαίνουσιν ἐπικεισομένους τοὺς 

Καρδούχους ὄπισθεν. 

ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν καὶ νύκτα ἔμειναν ἐν πολλῇ 

ἀπορίᾳ ὄντες. Ἐενοφῶν δὲ ὄναρ εἶδεν: ἔδοξεν ἐν πέδαις δεδέσθαι, 

αὗται δὲ αὐτῷ αὐτόμαται περιρρυῆναι, ὥστε λυθῆναι καὶ δια- 

βαίνειν ὁπόσον ἐβούλετο. ἐπεὶ δὲ ὄρθρος ἣν, ἔρχεται πρὸς τὸν 

Χειρίσοφον καὶ λέγει ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι, καὶ διη- 

γεῖται αὐτῷ τὸ ὄναρ. ὅ δὲ ἥδετό τε καὶ ὡς τάχιστα ἕως ὑπέ.- 

φαινεν ἐθύοντο πάντες παρόντες οἱ στρατηγοί: καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ 

ἣν εὐθὺς ἐπὶ τοῦ πρώτου. καὶ ἀπιόντες ἀπὸ τῶν ἱερῶν οἱ στρα- 

τηγοὶ καὶ λοχαγοὶ παρήγγελλον τῇ στρατιᾷ ἀριστοποιεῖσθαι. 

καὶ ἀριστῶντι τῷ Ξενοφῶντι προσέτρεχον δύο νεανίσκω" ἢδε- 

σαν γὰρ πάντες ὅτι ἐξείη αὐτῷ καὶ ἀριστῶντι καὶ δειπνοῦντι 

προσελθεῖν καὶ εἰ καθεύδοι ἐπεγείραντα εἰπεῖν, εἴ τίς τι ἔχοι 

τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ τότε ἔλεγον ὅτι τυγχάνοιεν φρύ- 

γανα συλλέγοντες ὡς ἐπὶ πῦρ, κἄπειτα κατίδοιεν ἐν τῷ πέραν 
΄, , 

ἐν πέτραις καθηκούσαις ἐπ᾽ αὐτὸν τὸν ποταμὸν γέροντά τε καὶ 

80 ὁρῶσιμὲν.... ὁρῶσι δὲ... ὁρῶσι 

δέ: ὑγ1}1]6 ΘΔ ΡΠ "ἃ. 

81 ἐπικεισομένους : ο΄. ο. 1. θ0. 

ἢᾶνο ἐπιθήσεσθαι, 11], 4, 81. 

84 ὄναρ: οἤ. 171,1, δ4. 
ἔδοξεν :Σ ΠΟΙΤΏΔ] ΔΒΥΏ. 

85 περιρρυῆναι, ἐο 5110 ΟἹ᾽ Πι18 Γοοΐ. 

διαβαίνειν, οομμία Ἡιοῦθ ἢιῖ8 ἰορ8, 

ἰαμθ α βέορ. 'ΤῸΪΒ 15. ἃ ῬΓΌΡΘΓ 

τἸηθδηϊηρ Οὗ {ῃΠ9 ψογὰ (ἴον [Π6 

Β.ΠΏΡ]6 νΌ., ο΄. βεβηκότες, 111,2, 90, 

8.η6 [86 ποί6). ΤῊ]5 ορά. 15, μον - 

ΘΥΘΙ, ΡΌΠΘΟΙΔΙΙν ὕγϑηβ., ἔο ρα 88 

ἐμγοιιοἶν, ΟΥ 055, 8 η6 ἰ5 ΠΟ ὈΓΘΕΒ 

Οἤοβθη σὺ τοΐθσθπμοθ ἴο ὑμοὶγ 
Οτοββίηρ [ἢ ΤΙΨΘΥ, 

87 ἐλπίδας ἔχει Ξ- ἐλπίζει, Δη6] 50 ἴο]- 

Ἰονϑᾶ Ὀγ {86 ἔαΐ. πῆ. ΟἿ [6 

πμοΐθ οἡ πιστὰ λαβεῖν, 11, 8, 108, 

8 

88 ὡς τάχιστα; ὡς ἰ5Β ὕπθ6 ἔθη. 

ΘΟΠ)] 1 ΠΟ., ποῖ, 885 50 οἴΐζθῃ, δὴ 

1ηὐθηβι γί ηρ δαν. 
40 ἐπὶ τοῦ πρώτου: οἵ. ΥἹ, ὅ, 8 2, 

ν᾿ ΠΘγΘ [ῃ6 ψοχα ἱερείου (υἱοξτηι) 15 

δααρα, 
48 αὐτῷ: ἐ. 6. Ξενοφῶντι; ααἴ. αἴΐοτν 

προσελθεῖν. 

44 ἔχοι: 86. λέγειν. 

45 καὶ τότε, αἸιοἱ 80 ἔπι ἐπιῖβ σα86--- 

8 Π]υβίσδίοη οὗ ν δὺ μδ8Β δῖ 

Ὀθθη βδία. 
τυγχάνοιεν: ἱπηροτῦ, ορί.; Β66 (. 

1488, Ἡ. 9350; Β. 6715, 1, ποίθ. 
ΤῊΘ νΌβ. ψούθ ἴῃ αἰ... αἶδβο. ἐτυγ- 

χάνομεν ἃ Πα κατείδομεν. 

4θ ἐν τῷ πέραν: οἤ. εἰς τὸ πέραν, 111, 

5, 10. 
4Ἴ καθηκούσαις: οΥ. καθήκοντα, 1,4, 20, 

10 

11 
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18 

14 
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γυναῖκα καὶ παιδίσκας ὥσπερ μαρσίπους ἱματίων κατατιθεμέ. 

νους ἐν πέτρᾳ ἀντρώδει. ἰδοῦσι δὲ σφίσι δόξαι ἀσφαλὲς εἶναι 
ΝΥ κ - κα 3: 

διαβῆναι: οὐδὲ γὰρ τοῖς πολεμίοις ἱππεῦσι προσβατὸν εἶναι 
. κα ᾽ ΄ ιν ΝΑ » δε 7, Χ 

κατὰ τοῦτο. ἐκδύντες δ᾽ ἔφασαν ἔχοντες τὰ ἐγχειρίδια γυμνοὶ 
ε , " “ , δ; 7 “ 

ὡς νευσόμενοι διαβαίνειν: πορευόμενοι δὲ πρόσθεν διαβῆναι 

πρὶν βρέξαι τὰ αἰδοῖα- καὶ διαβάντες, λαβόντες τὰ ἱμάτια 

πάλιν ἥκειν. 
τι Ἁ ΓΟ "»- “ » , ΕΣ Ν “-“ ͵7 ΕῚ “-“ 

εὐθὺς οὖν Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν 
᾿ “ Χ Μ » , “- , ν ͵7 Ἁ Ἁ 

ἐκέλευε καὶ εὔχεσθαι τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν 
, ἣν Ἂς Ἁ » Ν 5 7 γ ΟῚ ΕῚ Ἁ ΓῚ 

πόρον καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι. σπείσας δ᾽ εὐθὺς ἢνγε 
οὗ ΄ “-“ 

τοὺς νεανίσκους παρὰ τὸν Χειρίσοφον, καὶ διηγοῦνται ταὐτα. 
᾽ ΄ Χ ΚΣ ΉΕ ΄ ΄ Χ ᾽ ΄ ͵, Ν 
ἀκούσας δὲ καὶ ὁ Χειρίσοφος σπονδὰς ἐποίει. σπείσαντες δὲ 

“ ͵ ΝΥ 

τοῖς μὲν ἄλλοις παρήγγελλον συσκευάζεσθαι, αὐτοὶ δὲ συγκα- 

λέσαντες τοὺς στρατηγοὺς ἐβουλεύοντο ὅπως ἂν κάλλιστα δια- 

βαῖεν καὶ τούς τε ἔμπροσθεν νικῷεν καὶ ὑπὸ τῶν ὄπισθεν μηδὲν 
’ ἣ᾿ Ε » “ γ᾽ 7, Ἅ ες “ 

πάσχοιεν κακόν. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς Χειρίσοφον μὲν ἡγεῖσθαι 

καὶ διαβαίνειν ἔχοντα τὸ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δ᾽ ἥμισυ 
ΨΜ » ’ὔ Ἂν μ- “Ὁ Ν " .« ἿΖ νὰ ΑῪ ΕΣ ᾿ 

ἔτι ὑπομένειν σὺν Ἐενοφῶντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὄχλον ἐν 
΄' ’΄ ἣ μέσῳ τούτων διαβαίνειν. 

48 ὥσπερ, ἔτοροὶγ, τὐπαΐ αρροαγοα 

ἴο δε. 
49 δόξαι: ᾿ηῆη., 85 ΤΠοῸρΡἢ ἔφασαν, 

ποῦ ἔλεγον ὅτι, ἢϑα ρτϑοθαβα. 

'ΤῊΒ 15 οὗ Θοιγηο ΟΘΟΌΓΓΘΠΗΘΘ, 

δ2 ὡς νευσόμενοι, ἐμίγη ἰπαΐ 
ἐποῃ τὐοια παῦθ ἴο βιυΐηι. 

πρόσθεν. .. πρίν: ο΄. 1,1, 58, 8)πα 

{86 ποῖθΘ. ΟΡβϑσνθ {Π6 πϑρ'. ἕο τοθ 
οὗ πρίν, ῆο τοϊρῃΐ στθπαθι πρὶν 

βρέξαι, «οὐέποινέ τοοέίζηρ. 

δ8 λαβόντες: {15 Θχρ]δῖηβ {πον 

τηοίίνθ ἴῃ οτγοββίηρ.--[ο βίθϑ] [Π6 

οἸοςῃϊηρ. 

δ5 τοῖς νεανίσκοις: αδύ. αἴξογ ἐγχεῖν, 

ποῖ δἴζθυ ἐκέλευε, γν ΒΟ ἄοοθβ ποῦ 

ἴα ἃ αἀδ΄. ἴῃ Αἰθα ρῦοβθ. 9 

προρα ποῖ ΞΌΡΡΙΥ δὴν ψοσα; ἴῃ 

Ἑὰηρ., ἴοο, γγ 9 ὁϑὴ 580 δαᾶδ ρου}. 

56 φήνασι, τὐἢο παα βποιῦη. ΙΒ 

Π85 Ὀοΐῃ ὀνείρατα πα πόρον ἃΒ 

ΟὈ]5. ΤῊΘ ΟΓΙΏΘΙ 15 ΡΘΥΠΔΡΒ ΡΙ]. 

Ὀθοϑαβθ {Π6 ἀγσϑϑιη 86 ἔνο α18- 

{ποῦ Ρῇ 8865. 

καὶ... ἐπιτελέσαι, [1{.,ὄ ἐπαΐ ἐπορ 

τοοιϊα δγίηρ ἐο αοοοπιρί 5] ηιοη 

αἰδὸ ἐπα γϑηναϊηῖηρ ὀίοδϑίηρ 8 

(ἰ. 6. ιυπαΐουον' τὐα8 τὐατΐζηρ ἴο 

81τ.606688). ΓΘ 1ΠηΠη. 15 ον θα 

Ὀν εὔχεσθαι. 

589 σπονδὰς ἐποίει -- ἔσπενδε. 

61 ὅπως ἂν. ... διαβαῖεν. .. νικῷεν 

.ὐνν πάσχοιεν : ρΡοΐθη. ορῦ. ἰῃ 8 

1ηα]1τ. αποβῦ., ταύ θ᾽ {8 8η ΟὈ]. 

ΟΙαβθ οὗ ᾿ἱγθρ 8  γρθ. ΟἿ᾽ 

111, 2, 140, 8πα {Π9 ποίθ. 

θ4 τὸ ἥμισυ: ΡΓΟΡΘΌΪΥ ἴο] 85 ἃ 

ΠΟΙΠ, Αἰ ΠΟῸΡῊ στρατεύματος ἴΒ 

50 

58 

600 

θ8 





ῬΙΑΝ ΤῸ ΠΙΗΌΞΤΕΑΤΕ ΤΥ, 8, ὃὃ 6-94 

“714. 

᾿ Ὦ 

ΠΝ πη, 
," ἤγ,, 

ΟΞ 

Τὴ6 το ΑΒ οΥΟΒΒΙΠρ' {Π6 ΤΊΝΘΥ 15 στ 66 Ὁν ΑΥ̓ΤΩΘΗ]ΔΠ 

ΟΕΥΔΙΥΥ δἱ Εὶ πα Ὀν ἃ ἔογτοθ οἵ ἐοοίμηιθη (Ε) οἡ {π6 ἈΠ 

ρον (ΟΟΟ). Τῇ γουπρ τπθη Πᾶνα αἰβοονορθα ἃ ἴογα 

ΠΘγ6 {πὸ Ὀ]ΟΠΒ ΘΟμ6. 50 οἷοβο ἴο {Π6 ΤἼΨΘΙ ἃ5 ἴο ἰθᾶνθ ΠῸ 

ΤΌΟΠῚ ἔου {ΠῸ6 ΘΠΘΠΙΥ 5 οαναὶτν. (ΟἸΠΙΤΊΒΟΡτΙΒ, νι ΠΑ] {ΠῸ 

ΔΥΊΩΥ ἃπα {πὸ {γᾶ 1}, ΟΥ̓ΟΒΒΘΒ ἴπΠ6 ΤΊνΟΙ δὖ {π6 Τογα 1), Χουο- 

ῬΒΌΠ πα {πὸ οὔποὺ Πα] Τοιπ 1 π]ηρ' ὈΘΠ]πα. Α5. ΟΠΙΡΊΒΟΡΠτι5 

ΟΥ̓ΌΒΞΒΘΒ, ΧΘΠΟΡΠΟΙ ΠΙΔΤΌΠΟ5. δ οἰς 4 πΙ  Κ]ν το {Π6 οτοβϑῖηρ ΑΒ, 

ἃ Πα 1π6Ὸ ΑΥ̓ΠΊΘΠΪΔΠ σαν ΑΙΤΎ, ἔθαυϊησ ΔΠ ἰίδοῖκ οη. ὈΟΐΠ 51665, 

δθθ. Χοπορποι {Π6 τοί Π5 (0 {πὸ ἴογτα Ὁ) ἃπΠ4, ἃ5 {πὸ (ὑδ1- 

ἀπο ἐπυραΐθη τὸ εαὐΐαοῖς ὨΠη ἴῃ {Ππ6 Ὑ6 81, [ὈΥΤη5. ΠῚΒ ΠΊΘΠ 

Γαοῖηρ ποῖ. Τη6 αὐθοκβ σπᾶγρο ἃΠ6 {πῸ (ΔΤ ΟΠ ἔπη ἃ Πα 

ῆδρθ. ΤΠθη αὐ {πὸ βοιπα οἵ {πὸ ἰτατηροί {πὸ αὐ θο κα γνΠ66] 

ἃ ροσῦ απ] Κὶν ἃπα ΟΥΟΒΒ {Π6 ΤΊνΘΙ ὈΘΙΌΤΘ {Π6 ΘΠΘΙην ΟἸΒΟΟΥΘΥ 

{Π6 {{10Κ. 



το 

75 

80 

“210 αἀπαϊνεβῖ8 

-“ -“ ΝΑ ’ ΄ »΄" . ΄ 

ἐπεὶ δὲ ταῦτα καλῶς εἶχεν ἐπορεύοντο: ἡγοῦντο δ᾽ οἱ νεα- 
, » 3. -“ " Ἃ ’ ιν Ἁ Ἁ ᾿ ᾽ Ν Ξ νίσκοι ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὸν ποταμόν: ὁδὸς δὲ ἣν ἐπὶ τὴν 

διάβασιν ὡς τέτταρες στάδιοι. πορευομένων δ᾽ αὐτῶν ἀντιπα- 
“ ε , -“ . ’ὔ ᾿] Ἀ ΌΧΙ ἃ Ἁ Ἁ , 

ρῇσαν αἱ τάξεις τῶν ἱππέων. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν 

καὶ τὰς ὄχθας τοῦ ποταμοῦ, ἔθεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶτος 
, ᾿ 

Χειρίσοφος στεφανωσάμενος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ ὅπλα καὶ 

τοῖς ἄλλοις πᾶσι παρήγγελλε, καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἐκέλευεν 

ἄγειν τοὺς λόχους ὀρθίους, τοὺς μὲν ἐν ἀριστερᾷ τοὺς δ᾽ ἐν δεξιᾷ γ χους ὀρθίους, τοὺς μ ριστερᾷ ἢ 
“ ς ἂν , ΄ 

ἑαυτοῦ. καὶ οἱ μὲν μάντεις ἐσφαγιάζοντο εἰς τὸν ποταμόν" οἱ 

δὲ πολέμιοι ἐτόξευον καὶ ἐσφενδόνων: ἀλλ᾽ οὔπω ἐξικνοῦντο ἐπεὶ 
ων , , “-“ 

δὲ εαλὰ ἣν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οἱ στρατιῶται καὶ 

ἀνηλάλαζον, συνωλόλυζον δὲ καὶ αἱ γυναῖκες ἅπασαι. πολλαὶ 

γὰρ ἦσαν ἑταῖραι ἐν τῷ στρατεύματι. 

καὶ Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ: ὁ δὲ Ἐενοφῶν 
“ 5 

τῶν ὀπισθοφυλάκων λαβὼν τοὺς εὐζωνοτάτους ἔθει ἀνὰ κράτος 
, ᾽ Ν ᾿ , Ν ᾿ ἣς » Ν .) οὗ ΄-“ πάλιν ἐπὶ τὸν πόρον τὸν κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν 

᾿Αρμενίων ὄρη, προσποιούμενος ταύτῃ διαβὰς ἀποκλείσειν τοὺς 

1561 πρυΐ. ΟἿ {Π6 ποῖβ. οὴ τοὺς 

ἡμίσεις, ο. ἢ. 39. 

69 ἀντιπαρῇσαν, κορὲ αδγοαδέ οἵ 

ἐ]ιοηι (οπ {π6 ορροβὶῦθ Ὀ8ῃΚ). 

ἼΟ διάβασιν: 1. 6. {86 ἕοτα αἰἷδ- 

οονοιθα Ὀγν {86 ψουῖΈῃ8. 

κατὰ... τὰς ὄχθας, αὐ ἐδε Κογαὰ 

απα ορροϑῖέο ἐπι δῖ 8 (8 5). 

Ἴ2 στεφανωσάμενος: ἃ Θϑ'ρρατ΄8η ΟἸ15- 

ἴοη. Χρϑη. Βοριιδ. [αο. 13, 8, 

σῖνεβ. 8ἃ8 ἃ ἰἂὰν οἵ ΤυνουΓρΡΒ, 

μηδένα Λακεδαιμονίων ἀστεφάνωτον 

εἶναι (ἴ. ο. ΜΠΘῈ ἴδοϊπρ {Π6 ἴορ). 

ΟἿ. ῬΙαῖ, Γιουνο. 221. 

8 παρήγγελλε: ὁ. 6. ἴο ἔο]]ον, Πἰδ5 

ΘΧΔΙΏΡΙΘ. 

Ἴ4 τοὺς λόχους ὀρθίους : ο΄ ο. 3. 40, 

8 π6 [Π9 ποῖθ. 
Ἴδ ἐσφαγιάζοντο εἰς: ο7. σφάξαντες 

εἰς, 11, 2, 40 ἴ., ἀπα [86 ποίθ. 

78 ἀνηλάλαζον, συνωλόλυζον ;; ἴοτ [ῃ 6 

ΖΟΥΤΆΘΙ γ., ο΄. ο. 2. 81, δπὰ [89 

ποΐθ. ΤῈ Ἰαζίου 15. αἰπιοβῦ 1ἴη- 

ψΑΙΙΔΌΪΥ υδβρᾷ οὗ ἃ ΟΥΥ τΓαϊβρᾶ 

ὈΥ οΟμΊΘη, ΒΘΙΠΟΥ οὗ ἴθδι οὐ 

(οὔίθπου) οἵ ]ογ. Νούθ {Π6 οἿἢ]δ88- 

(ἴο οὐ θυ. 
19 ἑταῖραι: οΓ. Μοί]ον 5 ἀθεοῦὶρ- 

(ἴοη οὗ {86 τιν οὗ Αἰνὰ (θέον, 

Κοριιθιῖς, Ῥατῦ 111, ΒΔ}. 1). 
81 εὐζωνοτάτους: οἤ΄. ο. 2. 33. 

ἀνὰ κράτος: οΓ. 1, 8, 4, ἀπ ὈθΊ]ονν, 

]. 81. 

82 τὸν πόρον τὸν κατά: [6 ἴοΓΙΏΔ] 

Ῥοβιτίοη 15 ἀπ ἴο ἃ ἀθβῖσθ ἴοὸυ 

ΟἸθάγηθαβ. ΤῊΪΒ γὰ8 {Π6 σϑρι- 

1 Τοσᾶᾷ ψ βίο Πθ θπθπν Βδα 

Ὀθθὴ ρσυδτγαάϊηρ. ΕῸΓΣ ἔκβασιν, 67. 

6. 2. ὅ. 

88 προσποιούμενος. . . ἀποκλείσειν, 

φῬγοϊοπαΐηρ ἐϊπιαξ 6 τῦα8 σοΐϊηρ 

ἐο ογ088 ἐμιθῦ ατῷ οἱ οἵ. 

160 
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παρὰ τὸν ποταμὸν ἱππεῖς. οἱ δὲ πολέμιοι ὁρῶντες μὲν τοὺς 
- Ἂν [τ ο “- 

ἀμφὶ Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδωρ περῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς 
ἀμφὶ Ἐξνοφῶντα θέοντας εἰς τοὔμπαλιν, δείσαντες μὴ ἀπο- 

ληφθείησαν φεύγουσιν ἀνὰ κράτος ὡς πρὸς τὴν τοῦ ποταμοῦ 
Ψ, » ᾿ ᾿ δὲ ἣν ἊΣ ὁδὸ }] ,ὔ ΝΜ Υ ᾽ν 

ἄνω ἔκβασιν. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐγένοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς 
Ἄν 3» ’ ἈΞ Ἁ μ“ » »- ς ’ Ἁ }] 7, 

τὸ ὄρος. Λύκιος δ᾽ ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων καὶ Αἰσχίνης 
ς Ἂ , “Ὁ “ 2 δὰ ΄ 5 ᾿ εν 2 Ἂ 

ὁ τὴν τάξιν τῶν πελταστῶν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἐπεὶ ἑώρων ἀνὰ 
, ΄ “ ᾿ ς δὲ “ }] , ἊΣ ἤ κράτος φεύγοντας, εἵποντο" οἱ δὲ στρατιῶται ἐβόων μὴ ἀπολεί. 

Ν Ἁ 5 " 
πεσθαι, ἀλλὰ συνεκβαίνειν ἐπὶ τὸ ὄρος. Χειρίσοφος δ᾽ αὖ ἐπεὶ 

Ψ' Α «ς ’ὔ » » Ἑ ᾽ Ἁ Χ Ἃ εἶ ΄ 

διέβη, τοὺς ἱππέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς δὲ κατὰ τὰς προσηκούσας 
᾿ς κἐ }] ἣν Ν Ἁ 5 ’ ᾿] Ἀ Χ »“ 7 [ 

ὄχθας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέθαινεν ἐπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους. οἱ 
-“ “ ς ΄ὔ΄ »“ 

δὲ ἄνω, ὁρῶντες μὲν τοὺς ἑαυτῶν ἱππέας φεύγοντας, ὁρῶντες 
᾿ξ ΄ Ὺ 5 , » ῇ Ν . Ἁ “ “ 

ὃ οπλίτας σφίσιν ἐπιόντας, ἐκλείπουσι τὰ ὑπὲρ του ποταμου 

» 
ακρα. 

ὑπεο - δ 2 Δ ,Ὶ ’ ἰ ὐχίά “-“ , » ΄ 

Ξενοφῶν δ᾽ ἐπεὶ τὰ πέραν ἑώρα καλῶς γιγνόμενα, ἀπεχώρει 
Ν ͵ Ἂ ἮΝ “ , δὴ Ἁ ς 

τὴν ταχίστην πρὸς τὸ διαβαῖνον στράτευμα" καὶ γὰρ οἱ Καρ- 

δοῦχοι φανεροὶ ἤδη ἦσαν εἰς τὸ πεδίον καταβαίνοντες ὡς ἐπιθη.- 

σόμενοι τοῖς τελευταίοις. 

84 ὁρῶντες μὲν. . . ὁρῶντες δέ: 

ΔΔΡΠΟΓΒ, 85 50 οἵξζθπ; οἤ. 1. 80, 

87 ὡς πρὸς... ἔκβασιν, αρραγοη 

ἔο ἐπ γοαα τὐπυῖοῖ, ἰοα πιρ ΚΥοην 

ἐπογίυον. τοῦ ποταμοῦ 15 σογοτ πραᾶ 

Ὀν [86 ΡΓΘΡ. 1 Π6 νϑῦθ8] ποι 

ΟΥ̓ΒΘῚ5 σοηβίσαθ ψ]ὺ ἢ 
ἄνω, Ὀὰὖὺ [Π6 ΟΥΑ͂ΘΤ 15 ἀρδϊηβί [Π15. 
ἔκβασιν. 

88 ἔτεινον, ἐποῃ παβίοηοα οι, ποῖ ἃ 

ΘΟΙΙΠΟῚ ῬΓΌΒΘ 186. ΤΉΘΥ τηδαθ 

ΠΟ δἰξζοιαρύ ἴο αδθἔθπα {π6 τοδα 

αἴζου 8]. 

89 Λύκιος: ο7΄. 171, 8, 82. ΑΘΒΟ6ἢ1- 

65 15 τηθη  ]οΠη6α 8Ρ81Π, 6. 4. 8 18. 

91 στρατιῶται: ὁ. 6. {π0 ΠΟΡ]ἸΐΘ5 

στ ΟΠ ΓΙβορ ἢ 5. 

ἐβόων... ὄρος, κερέ 5Ποιέϊηρ ἰο 

ἐποηι ποΐ ἐο ζαϊ! θομπα, δι ἰο 

ιύϑιιθ ἐϊιθην γἱσέ τι ἐο ἐΐ6 

᾿ 7 “4 Ἁ Χ » “ 

καὶ Χειρίσοφος μὲν τὰ ἄνω κατεῖχε, 

μιοιιγέαϊη. ΓῊΘ νΌΡ. θῚΘ 'πν. 

ἴῃ αἷγν. αἰθδο. ΤῊ δἱζθγηδίϊνθ 

το ηοτῖηρ, ργοίοβίοα ἐπαΐ ἐπο 

(ἐπα πμορί[1{68) διοιία πο ὃ6 ἰοΓ 

δομῖπα, διιέ δμοινία 7οΐη, ἔπ, ἐἾι6 

»ιιγϑιιξ, 15. ΠῚ ΚΟΙν. ΤῊΘ ἤθᾶνυ 

ΘΙΙΠΘα Τη6η ψουῦ]α ὈΘ ΠΟ Β6]Ρ, 

Ῥαΐύ τϑῖμοι 8 ΠΙ πα σ8 ποθ. 

92 δ’ αὖ, οὐ, πὶ ραγί, οσοηίτγαβίθα 

σι ἢ Τυνοῖπι5 8Π6] Α ΘΒΟΒΠ6Β. 

94 ὄχθας: {Π6 πέτραι οὗ 11. ἘῸΓ 

[86 οΓάΘθΥ, οἥ. α. 2. 15. 

τοὺς ἄνω πολεμίους : οΓ΄. 8 3. 

98 ἀπεχώρει: ὦ. 6. ἔτοτη [Π6 τηδῖη 

ἤογα ὕο {μα αἰβοονθσθα Ὀγν {ῃ9 

γοῦΓ 5. 

99 τὴν ταχίστην: ο΄. 1, 8, 72. 

100 φανεροὶ... ἦσαν: π]ςἢ Ῥᾶτί]ο.; 

67. δῆλος ἢν ἀνιώμενος, 1, 2, τῷ, 

90 

95 

100 
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9218 ΑἀπαρΡειϑῖβ 

Λύκιος δὲ σὺν ὀλίγοις ἐπιχειρήσας ἐπιδιῶξαι ἔλαβε τῶν σκευο- 

φόρων τὰ ὑπολειπόμενα καὶ μετὰ τούτων ἐσθῆτά τε καλὴν καὶ 

ἐκπώματα. καὶ τὰ μὲν σκευοφόρα τῶν Ἑλλήνων καὶ ὁ ὄχλος 

ἀκμὴν διέβαινε, Ἐενοφῶν δὲ στρέψας πρὸς τοὺς ΚΚαρδούχους 

ἀντία τὰ ὅπλα ἔθετο, καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ᾽ ἐνω- 

μοτίας ποιήσασθαι ἕκαστον τὸν ἑαυτοῦ λόχον, παρ᾽ ἀσπίδα 

παραγαγόντας τὴν ἐνωμοτίαν ἐπὶ φάλαγγος: καὶ τοὺς μὲν 

λοχαγοὺς καὶ τοὺς ἐνωμοτάρχους πρὸς τῶν Καρδούχων ἰέναι, 
οἱ δὲ Καρ- 

δοῦχοι ὡς ἑώρων τοὺς ὀπισθοφύλακας τοῦ ὄχλου ψιλουμένους 

Ν “ "“ 

οὐραγοὺς δὲ καταστήσασθαι πρὸς τοῦ ποταμοῦ. 

καὶ ὀλίγους ἤδη φαινομένους, θᾶττον δὴ ἐπῆσαν δάς τινας 

ἄδοντες. ὁ δὲ Χειρίσοφος, ἐπεὶ τὰ παρ᾽ αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, 
’ Ἃ ἡπαν -“ Ἃ ἈἉ οὗ ’ Ἁ 

πέμπει παρὰ Ξενοφῶντα τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ 
, Χ ΄ - μὴ ΕΝ , 

τοξότας καὶ κελεύει ποιεῖν ὃ.τι ἂν παραγγέλλῃ. 

ἰδὼν δ᾽ αὐτοὺς διαβαίνοντας Ξενοφῶν πέμψας ἄγγελον 
Γ Ε] ον “ 5 Ἂς “-“ “ ᾿ ὃ , [ὦ Ε] 

κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ ποταμοῦ μὴ διαβάντας - ὅταν ὃ 

102 τῶν σκευοφόρων: 1. 6. οἵ [Π6 

ΘΠΘΙΏΥ. 
108 τὰ ὑπολειπόμενα, ἐμο86 ἐπαΐ πορέ 

7ζαϊπῆπρ θομῖπα ; πιοῖθ {86 ἴθῃηβθ. 

ἐσθῆτα: 67.1, 2, 158, ἀηα {Π6 ποῖΐθ. 

105 ἀκμὴν διέβαινε, 1676 ἦη, {6 

πυϊα 1 ΟΓ ογοβϑδίησ. ΟἿ. ἀρχήν ἀπια 

τέλος 864 ἃ5 868. 

106 κατ᾽’ ἐνωμοτίας : [6 ἸΤΟΟΡΒ ΟῚΘ 

ῬΓΘΒΌΙΩΔΌΙΥ Γοττηθα ἴῃ ΘΟΙΡΔΩΥ 

ΘΟΙατηη5 (8 17). ΧΟΠ. ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΥΙΒ 

ΗΪβ οδρύδϊηβ ἴο ἔογιη Ὁ Θποῖηο- 

{165 8ηἃ ΌὈΥ ἀθριονῖηρ [Π6 οοιη- 

Ῥϑη165 ἴο {Π9 Ἰοἔΐ (παρ᾽ ἀσπίδα) ἴο 

ἔοττη {Π6 ΡΒ ]δηχ. 

107 ἕκαστον: 5'ηρσ. δἵου. ἃ Ρ].; ΕΓ. 

ΤῊ ΤᾺΣ 
109 πρός, οπ ἐπα 8116 οἵ, ζαοῖπᾳ. 

ΟΠ ΤΙΣΣ 21: 
110 οὐραγούς, ΤΓΟΔΓ ΤΙῃ6η. ΤΉΘΕΘ 

ΟΙΘ Ρἱοκοα τηθη, ἰγδαϊηθα ἴῃ 

{δοῦϊοβ, ΤῸ ΈΘΏΘΥΘΙ [Π6 ΟΥ͂ΘΙ 

“Κα ρουύ ἔδορ!" τγὰβ ρίνθῃ, [ποὺ 

Ὀϑοϑῖὴθ {πΠ6 Ἰοδάθγβ; 850 ἴῃ {Πϊ5 

6856. ΤῈ οχϊββίοη οὗ [86 γί. 

15 δυσί κίηρ. 

111 τοῦ ὄχλου: ἤροΙΘ ἐπ πιαϊη, 

δοαῃ; ποῦ ἐμο ἐγαΐνι, νυ ἸΊΟἢ σγοῦ]α 

δ ἀρβυγσα. 
112 θᾶττον δή: τηϑγῖῖβ ῃΠ6ὶ. 60Ὲ- 

ΠαΘΠΟΘ. 

ᾧδάς τινας: {Π6 ται ομδηΐ οἵ {ῃ6 

ὈΔΥ ΑΓΔ 5 ΞΘΘΙῚΚ ΠΘΙΟΪΥ τη 516 

ἴο {πΠ6 ατϑοκ. 

114 πέμπει: ὁ. 6. ὍΔΟΚ δοῖοββ [6 

βίσθδιη. Νοῖθ {μαΐ ομθ δ:τῖ. βυῖ- 
ἤσοοβ ἔοῦ 1ῆ6 ἴἢσθθ ἔο!]ονίησ 

ΠΟΙΠΒ. 
117 αὐτοῦ μεῖναι, ἐο 8αψ τὐΠογῸ 

ἐδ} τσ 78. 

ἐπί, οἡ, ἐπα θαηῖς οἤ. 

μὴ διαβάντας, τοἰέποιέ ογοϑβϑδῖηο. 
μή, ποῦ οὐ, Ὀθοδβθ οὗ {Π6 σοιῃ- 

τηδηᾷ. 

26 
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ἄρξωνται αὐτοὶ διαβαίνειν, ἐναντίους ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν ἐμ- 

βαίνειν ὡς διαβησομένους, διηγκυλωμένους τοὺς ἀκοντιστὰς καὶ 
᾿] ΄ Ὰ ἢ Ἁ , Χ “Ὁ Ὁ 

ἐπιβεβλημένους τοὺς τοξότας: μὴ πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ προ- 
β ΄, " ἘΣ 3, "ξ κα ΄ Ν ᾽ δὰ φ ὃ αίνειν. τοῖς δὲ παρ᾽ ἑαυτῷ παρήγγειλεν, ἐπειδὰν σφενδόνη 

“- “ “-“ δὰ 

ἐξικνῆται καὶ ἀσπὶς ψοφῆ, παιανίσαντας θεῖν εἰς τοὺς πολεμί- 
᾽ ᾿ Ὧ 5 , ε ΄, ἈΦ 75 κ Ἐν 

ους, ἐπειδὰν δ᾽ ἀναστρέψωσιν οἱ πολέμιοι καὶ ἐκ τοῦ ποταμοῦ 
ς Ἁ 4 Ν , » , » ΝᾺ , 

ὁ σαλπικτὴς σημήνῃ τὸ πολεμικόν, ἀναστρέψαντας ἐπὶ δόρυ 
[2 -“ Ἁ Ἁ » Ψ “-“ Ἁ , Ἁ ΄ “ 

ἡγεῖσθαι μὲν τοὺς οὐραγούς, θεῖν δὲ πάντας καὶ διαβαίνειν ὅτι 
΄ Φ4 Ἁ , 5, ς Ἁ ᾿] ΄ » , 

τάχιστα ἧ ἕκαστος τὴν τάξιν εἶχεν, ὡς μὴ ἐμποδίζειν ἀλλήλους - 

ὅτι οὗτος ἄριστος ἔσοιτο ὃς ἂν πρῶτος ἐν τῷ πέραν γένηται. 

οἱ δὲ ΚΚαρδοῦχοι ὁρῶντες ὀλίγους ἤδη τοὺς λοιποὺς. πολλοὶ 

γὰρ καὶ τῶν μένειν τεταγμένων ᾧχοντο ἐπιμελόμενοι οἱ μὲν 
ἱῳ Υ 4 «ἃ ιν -“" «Ὁ ᾿) ς “Ἁ 5 “Ἁ Ἀ » , 

ὑποζυγίων, οἱ δὲ σκευῶν, οἱ δ᾽ ἑταιρῶν-- ἐνταῦθα δὴ ἐπέκειντο 

οἱ δὲ “λληνες 
[4 “ , ᾿] 3 ᾽ Ἕ «Ῥ Ἀ » ᾽ , 

παιανίισᾶντες ὠρμησαν δρόμῳ ΕἾ αὐτοὺς" Οἱ δὲ ουκ ἐδέξαντο" 

θρασέως καὶ ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. 

Ἁ “ ᾿ “-“ νὰ 

καὶ γὰρ ἦσαν ὡπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοῖς ὄρεσιν ἱκανῶς πρὸς τὸ 

118 αὐτοί: Χραη. 8Π4 ΠΙΒ5 Τη6η. 

ἐναντίους, ἐο ηιοοΐ ἐπθηι. 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν σφῶν, αὔουδ απ Ρε- 

ἰοιὺ ἐμθΉν. 

119 διηγκυλωμένους, τοῖν ἐΠοῖν 

ἤηρσοῦβ ον ἐπ ἐποης (οΓ ἐπ αυε- 

{πη}. 

120 ἐπιβεβλημένους, τοϊέΠ, ἐπιοῖν αὖ΄- 

γοιῦ8 οὐυ ἐπα βγη. Βοῖῃ ρδγ- 

{1605. 816 τηϊᾶ., ποῦ ρᾶβθ5. 1 

[86 Ἰδαίου ΡΏΓΑΒΘ, οὔ. ΚΝ, 2, 8. 12. 

πρόσω.... τοῦ ποταμοῦ, αν Ἰηΐο {6 

γῖυον. ΓΏΘ ρθη. 15 ἰοοδὶ (ργί!- 

Ὧι ν6); Γ΄. 1, 8; 2, δπα ἴΠθ ποῖθ. 

Οοπύταβῦ πρόσω τῶν πηγῶν, 111, 

2, 116 (ὦν ἤγονι, ἐμιοῖγν' βοιιγ 665). 

122 ψοφῇ, γίησ,  ὨΘη βύγποϊς Ὀγ ἃ 

Τ185116. 

εἰς : ΘΙ ΤΟΠΡΟΥ [Π8η ἐπί, ἃ5 ᾿πα]οαῦ! ηρ 

ἃ Παπηα-ἴο-πδηα οοπηϊοῦ. 
124 ὁ σαλπικτής : ΓΆΤΘΙΥ ΘΧΡΓΙΘΟΒΒΘΩ 

(67. 1. 185); 5606 [89 ποίθ οῃ ἐσάλ- 

πιγξε, 1, 2, 98. 

τὸ πολεμικόν : οἵ ΘΟΌΓΒΘ ἴο ἀθοθῖνθ 

[6 ΘΏΘΙΏΥ. 

ἐπὶ δόρυ: οοηΐταδπί παρ᾽ 

8 Όονθ, 1. 101. 

126 εἶχεν : ̓Ιηβίθ86 οὗ ἔχοι; 566 [Π6 

ποίθ οἡ 1Π|,1, 1. 

ὡς: ἴοΥ ὥστε; οΓ. 1, Ὁ, 04, ἀπ [9 

ποΐθ. 

121 ὅτι, αἀαΐπηρ ἱπαί. Α νΌ. οὗ 

Βαγ Πρ 15, 85 Οἴζθῃ, πη }]16 4 ἴῃ 

186 ρῬγυθοθαϊηρ νΌ. οὗ οοτηιμηδηαᾶ- 

η΄. 

129 τῶν μένειν τεταγμένων : ΓΤΘΆ]}]Υ 

41 οὗ [89 ϑτῖῃγν ; α΄. 8 15. 

188 ὡς. - - ἱκανῶς, τὐοἰ] Θηοτιοῆ, [ΟΥ̓ 

ηιοιτγἑαϊηοοῦβ. Τῇ ΒΌΘἢ ΡΉΓδ565 

ὡς ΠᾶΒ8 1Ππη1{1πηρ ἕοτγοο; οΓ. Τιϑῦ. μέ. 

ἱκανῶς .. . ἱκανῶς: ποθ {πμ80 {Π9 

ΟὨΙαβῦϊο οὐαθν Ρϑϑὺ ὑσίηρβ οἂΐ 

ὕΠ0 διῃρῃδβῖὶβ. ΓΘ Οδγαποῃὶ 
γγογΘ ἀοαπθίϊθθβ πὶὺπουύ αἀδἔθη.- 

ΒΙν 6 ΔΓΙΏΟΥ, 5ᾶν 6 ὕΠ6 5ῃ1614; δπα 

80 ΟΙΘ ΠΟ τηϑδίοῃ ἴοσ ΠΟρ] 65, 

ἀσπίδα, 

120 
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185 

140 

220 Απαρβαϑῖβ 

» -“ ’ Ν Ν Ν ᾽ »“ ’ ᾽ 

ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ τὸ εἰς χεῖρας δέχεσθαι οὐχ 

ἱκανῶς. ἐν τούτῳ σημαίνει ὁ σαλπικτής" καὶ οἱ μὲν πολέμιοι 32 ἐ » σημ ͵ μ μ 
ἔφευγον πολὺ ἔτι θᾶττον, οἱ δὲ “λληνες τἀναντία στρέψαντες 

ἔφευγον διὰ τοὺ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. 

μέν τινες αἰσθόμενοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ τὸν ποταμὸν καὶ 
ΓΔΑ 2 , » ς Ν Ν ἂς ’ "» “ 

τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν, οἱ δὲ πολλοὶ καὶ πέραν ὄντων τῶν 

“Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἦσαν φεύγοντες. 

ἀνδριζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ προϊόντες ὕστερον τῶν 

μετὰ ἘΞενοφῶντος διέβησαν πάλιν: καὶ ἐτρώθησάν τινες καὶ 

τούτων. 

ΠΣ: ᾿Επεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας ι 

ἐπορεύθησαν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας πεδίον ἅπαν καὶ λείους γηλόφους 
οὐ μεῖον ἢ πέντε παρασάγγας" οὐ γὰρ ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ 

Ὁ ΝΥ ᾿ ’ Ἁ Χ ᾿ ΄ὔ 

κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους τοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. 
ἃ » γ, , ίλ ον Ἂς β ἿΧ 0 Ὁ “ ἿΣ 

ἣν ἀφίκοντο κώμην μεγάλη τε ἣν καὶ βασίλειον εἶχε τῷ σα 
, ΟΣ» -»" , ᾽ ΄ ( ᾽ - τ [ἢ 

τράπῃ καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν" ἐπιτήδεια 

δ᾽ ἣν δαψιλῆ. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρα- 3 

σάγγας δέκα μέχρι ὑπερῆλθον τὰς πηγὰς τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ. 

186 τἀναντία στρέψαντες, τ 6 οἰ] ἴγ0 

αδοιέ 80 5 ἐο ζασα ἐδια ορροϑβῖίξο 

αἱγοοίίον, (βυτοηρου ῃ8ὴ ἀνα- 

στρέψαντες, ἃονΘ, 1. 124. ΤὴΘ 

860. 15 {Π6 1Πη61} ΟὈ]., ἔθ] «αἰπηοβῦ 

8ἃ5 8Ὧη δᾶν. 
187 οἱ μέν τινες: ο΄. 11, 3, 59, ἀπ 

{86 ποίθ. 
189 καὶ. . . Ἑλλήνων, οὐδ, τὐΐοη 

ἐμι6 ΟὝ 66105 0676 οὐ ἐδ οὐ ῦ δῖα. 
140 οἱ δὲ ὑπαντήσαντες : 1. 6. Πο50 

Βϑοηΐῦ ὃν ΟἸ  ΠἸΒΟΡ 15. 

141 προσωτέρω τοῦ καιροῦ, Καγ ἤν 

ἐπαν, ἐμοῃ 5]ιοιία παν. 

Ομλρτεκ ΙΝ 

2 πεδίον... γηλόφους : 806. οὗ {Π6 

ΟΟΙΠἾΤΥ ὑγανθυθθα, ἃη Θχύθηβίοη 

οἵ [ῃ6 ᾿ππηθῖ ΟὉ]. ΟἿ. [89 ποῖθ οὴ 

11,Ὁ, 1711. ΤῊ1Β βίατθυμοηῦ 15 τιδτι- 

ΑἸῪ Βαϊ ποῦ ἴο δρτθθ ψῖτῃ [μ9 

δοίαδ] ΟΠ Υϑοίου οὗ {Π6 σοπηΐγν; 

Ραΐ {ποῦ τοὰῦΐθ ἴα ΒΟΥ αη- 

οοτίδιη. Τῇ ἔπον ζυτγηρα τοβύ- 

τγατα 1 δοοοσῖβ ψ0 6}} (Καγθθ, 

ΔΙ͵αγϑοῖι αἰον' Ζοε]ιξαιιδοηα,, Ὁ. 31). 

δ κώμην: ἹΠοοΟΙΡΟΓΑΙ]ΟΙ (566 1,1, 324, 

ἃ πα {Π86 ποίθ) ἰ5 ἕᾶσθ θη {ἢ 

δηϊοοοαρηῦ ἰβ {6 50]. οὗ {πῃ 

Βοηΐθῃοθ. Οὔ ουρ]β ὕτθοια 
48) βίαϊαο νϑβύγα οϑὺ (θη. 1, 

613). 
τῷ σατράπῃ : Οτοηΐδ8. 

6 τύρσεις : ἃ Βία᾽οτηοπηΐ ὑσιθ οἵ {6 
Διο θοῦατθ ἴῃ {Π656 τϑρΊὶοηβ ἴο- 

ἄν. 

ἴ δαψιλῆ: οΥ΄ α. 3. 90, ἀπαᾶ {πΠ6 ποίθ. 

{15 τπὰὰδῦ ποῦ ὈΘ 

ακοὴ ἴοο Ἰἰΐθγα!ν, ΤΉΘΥ ΠΟΝ 

ΟΥΟΒΒ ἃ τασθ  ΒΙΟΠ ἔοντηβ {86 

να ύουβ θα μούνθθη [Π6 ἔννο σσοδῦ 

ΤΙνΘΒ. ΤῺῈ6 ΤΘΙθΡροὰβ (1. 10), 

8 ὑπερῆλθον: 

“ Ν 7, . 
τῶν δὲ πολεμίων οἱ 38 

Ὁ ᾿Ἶ ΄ ͵ 

οι δὲ υπαντήσαντες 84 

εἰς δὲ 2 
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Γ. Ἁ “ ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας πεντε- 

καίδεκα ἐπὶ τὸν Τηλεβόαν ποταμόν: οὗτος δ᾽ ἣν καλὸς μέν͵ 

ὁ δὲ 
, Ἅ. ε ΄ ΞῚ "» ς Ἂ ς ’ Ξ" τόπος οὗτος ᾿Αρμενία ἐκαλεῖτο ἡ πρὸς ἑσπέραν. ἣν 

-“" - 7 ἈΝ - 

αὐτῆς Τιρίβαζος, ὁ καὶ βασιλεῖ φίλος γενόμενος, καὶ ὁπότε 
Ἔα. 

παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν ἵππον ἀνέβαλλεν. 

μέγας δ᾽ οὔ: κῶμαι δὲ πολλαὶ περὶ τὸν ποταμὸν ἦσαν. 

ὕπαρχος δ᾽ 

οὗτος 
΄ ἀν »)} » Ἂν ΄ «ς γς 5 “ 

προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας ἑρμηνέα εἶπεν ὅτι 

τοῖς δὲ στρατηγοῖς ἔδοξεν 
ἃ ΝΝ ὃ δὲ 

- ἊΝ , 

εἶπεν ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο ἐφ᾽ ᾧ μήτε αὐτὸς τοὺς “Ελληνας 

βούλοιτο διαλεχθῆναι τοῖς ἄρχουσι. 
» “Ὁ Ἂ , ᾽ ᾿ , Σ ,ὔ 7, 

ἀκοῦσαι: καὶ προσελθόντες εἰς ἐπήκοον ἠρώτων τί θέλει. 

» -“ ΄ Σ , ͵ Ἂν ᾽ ὔ , » , 

ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους καίειν τὰς οἰκίας, λαμβάνειν τε τἀπιτή- 
“-“ “ “-“ ᾿ 

δεια ὅσων δέοιντο. ἔδοξε ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο 

ἐπὶ τούτοις. 

᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς τρεῖς διὰ πεδίου παρα- 

σάγγας πεντεκαίδεκα: καὶ Τιρίβαζος παρηκολούθει ἔχων τὴν 
ε “ ΄ ΕΣ 7 ε ΄ ΄ Ν .) , " 
ἑαυτοῦ δύναμιν ἀπέχων ὡς δέκα σταδίους. καὶ ἀφίκοντο εἰς 
βασίλεια καὶ κώμας πέριξ πολλὰς πολλῶν τῶν ἐπιτηδείων 

μεστάς. στρατοπεδευομένων δ᾽ αὐτῶν γίγνεται τῆς νυκτὸς χιὼν 

πολλή" καὶ ἕωθεν ἔδοξε διασκηνῆσαι τὰς τάξεις καὶ τοὺς στρα- 

τηγοὺς κατὰ τὰς κώμας: οὐ γὰρ ἑώρων πολέμιον οὐδένα καὶ 

» 

ν᾽ μαΐθνυϑυ [0516 ΘπιϊΠοδίϊοη, θ] αἰπ- τε, ποτίμου. {τε 5. . μήτει- ἐς 

ΠΥ τ, ὦ {ΔΊ ΠΠΣ Ιγ ἥονγϑβ ᾿ηἴο {Π6 ἘΠ ΡΠ Γαΐίθβ. 

Τίγρητος : οονἔβίηΥ πού {Π6 ΤΊΡΤΙΒ 

Ῥγοροτ αὖ βοιηθ γι θαΐατγυ. «π|5ῦ 

νγαΐ βίγθϑηη ἰᾧ νγὰβ οϑηπού Ὀ6 

αοἰθγτηϊηθᾶ. 
12 ἣ πρὸς ἑσπέραν, τ65 67). 

ὕπαρχος, “οι ἐοηπατέ (ὁ 7. 1,1, δ), 8Ρ- 

ῬΑΓΘΠΟΥ Βα Ροταϊηδίθ ἰὸ Οτοη- 

ἴδ 5, ΔΙ ΠΟ σ᾽. ΒοΟΙηΘ 8βθατη8 {Π80 

ΤΊΓΙΡαΖα5, ἴοο, νὰβ βαύγαρ (οἵ 

νγϑβίθγῃ, 88 Οτοηΐαβ οὗ θαβύθιῃ, 

ΑὙττηθηΪ8). 

14 ἀνέβαλλεν, α58ϊ5ΐοα ἰο πιομπηί. 

ΤἼΘ δποϊθπύβ δα ΠΟ 5{Π1ΓΓῈΡ5. 

11 εἰς ἐπήκοον: 67.11,0, 143, ΤΟΥ 

ΓΘ οἡ {Π61} σιαδτα. 

18 ἐφ᾽ ᾧ: ο΄. α. 2. 11, ἀπ [Π6 ποΐϑ. 

ΘΓ. ἘΠ 2. 58; απ 
{Π6 ποίθ. 

20 ἔδοξε : ποτηηδὶ δϑυπαρίοη. 

21 ἐπὶ τούτοις: οΥ΄. 111, δ, 68, ἀπὰ 

{86 ποθ οἡ 11, 4, 22, 

28 παρηκολούθει: αὐ 1655 νναῖῦ- 

1ηρ᾽ ἴῸΓ 8η ΟΡρογίαιπηϊτν ἴο αἰίδοκ. 

256 πολλῶν: ῥτρά,, ἐπ σγοαΐ αδιπα- 

απ.6. 6 ρϑγομοχηδβίδ 15 ἴθ η- 

{10Π8]. 

26 χιὼν πολλή: [1 νγὰβ Ιαἴθ Νονϑιη- 

θυ, ἃπα Π6Υ νοῦ δὖ δη οἷθνδ- 

{10η οἵ πϑευ]ν ἔοι {Ποιιβαπα ἔθθῦ 

1η {Ππ0 Ἰαυ πα 6 οὗ ῬΠ ΔΘ] ΡΠ Ϊδ. 

27 διασκηνῆσαι: ἴῖὉΓ {Π6 ἔοτοθ οὗ 

[6 ΡΓΘΡ.. α΄. 1, 5, 11, ὅπα [ἢ 
ποίθ. 

10 

15 

20 
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90 

38 

:υλαν, παρα 

Ἀ "- -“ ΄ 

ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι διὰ τὸ πλῆθος τῆς χιόνος. ἐνταῦθα εἶχον 
[ ’ »“" “-“ 

ὅσα ἐστὶν ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον, οἴνους παλαιοὺς εὐώδεις, ἀστα- 

φίδας, ὄσπρια παντοδαπά. τῶν δὲ ἀποσκεδαννυμένων τινὲς 
᾽ Ν “- ΄ » μη ΄ ΄ Ν Ν 

ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου ἔλεγον ὅτι κατίδοιεν νύκτωρ πολλὰ πυρὰ 
᾿ , Ν - »“" ᾽ ᾽ Ἁ “- 

φαίνοντα. ἐδόκει δὴ τοῖς στρατηγοῖς οὐκ ἀσφαλὲς εἶναι δια- 
“ ᾽ Ἀ “ ἈΝ , , 

σκηνοῦν, ἀλλὰ συναγαγεῖν τὸ στράτευμα παλιν. 

συνῆλθον: καὶ γὰρ ἐδόκει διαιθριάζειν. 
“ “ 

ἐνταῦθα ἐπιπίπτει χιὼν ἄπλετος, ὥστε ἀπέκρυψε καὶ τὰ ὅπλα 

ἐντεῦθεν 

νυκτερευόντων δ᾽ αὐτῶν 

καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατακειμένους: καὶ τὰ ὑποζύγια συνε- 

πόδισεν ἡ χιών: καὶ πολὺς ὄκνος ἣν ἀνίστασθαι" κατακειμένων 

γὰρ ἀλεεινὸν ἣν ἡ χιὼν ἐπιπεπτωκυῖα ὅτῳ μὴ παραρρυείη. 

ἐπεὶ δὲ Ξενοφῶν ἐτόλμησε γυμνὸς ἀναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχ᾽ 
᾿ 

ἀναστάς τις καὶ 

τούτου καὶ ἄλλοι 

ἄλλος ἐκείνου ἀφελόμενος ἐἔσχιζεν. ἐκ δὲ 

ἀναστάντες πῦρ ἔκαιον καὶ ἐχρίοντο: πολὺ 

ἃρ ἐνταῦθα ηὑρίσκετο ἴμα. ᾧ ἐγρῶντο ἀντ᾽ ἐλαίου, σύειον ω) )κ ἢ 

80 ἱερεα: ῬΡΓΟΡΘΙ͂Υ ϑϑαογίΠοϊῖαϊ 

δοαςέ5, Ὀὰὺΐ ἔγθο!υ πδθα οὗ δηΐ- 

τη8]5 ΒΙυ ρηἰογθα ἴοσ ἔοοα. ΕῸΓ 

{Πῃ6 δϑυπαθίοῃ ἴῃ 8η ΘηυμηθΓἃ- 

ποῖ; 6]. ΤΙ Ὁ, 1257. 
81 τινές: Δπούμοι ἰηβύϑησθ οὗ ἔγθο- 

ἄουῃ οὗ ροβι(οη. 

88 φαίνοντα, δίαξϊη. 

ἐδόκει: σι αἰἤοτθηῦ τηθϑηϊηρσ5 

ψῖἢ {Π6 ὕπο [ο]] ον ησ 1η8Π5.--- 

Πιβέ βοοηιθα, [θη β8οϑεηιθα δε8 . 

50 ποῦ ᾿ηΐγθα θη ἰ]ν. 

84 ἐντεῦθεν : οΥ ἐκ τούτου. 

85 διαιθριάζειν, ἐο δα εἰοαγίης τ. 

ψΥΙ βαοῦ ν5. {Ππ6 510]. ὁ Ζεύς, 

ὁ θεός, ἴ5 βδοιηθίϊμηθβ Θχργθββοα 

(Δυϊβίορη. Βίγαιβ 1501 ἢ; Χρη. 

Ογη. 8,1). ἘῸτ {86 οταϊς θα 58}].» 

566 [86 ποῖΐθ οἡ ἐσάλπιγξε, 1, 2, 98, 

δια-, οὗ οοτγβο, ἀθπούθβ [Π6 Ὀσθδὶζ- 

ἴηρ᾽ ἋΡ οὗ {Π6 οἸοπα5. 

86 ἄπλετος: Ὡἁποίποι ροθίϊο νου, 

87 συνεπόδισεν: ΕΓ. πεποδισμένοι εἰσί, 

ΠΙ, 4, 198, 

838 κατακειμένων: ΘΠ. 805. σ ΙΓ 

οταἰτἰθα 500]. (ο΄. προϊόντων, 1, 2, 

99, ἃπα {Π6 ποῖίθ); ἴοσ. {86 808. 

οοπβίγποίοη, ΏΘΤΘ τὸ τηϊρῃΐ 

Βᾶγνθ Ἰοοϊκρα ἔον {88 αἀδύ., οἴ. 1, 4, 

82, ἀπα {Π6 ποΐϑ. 

89 ἀλεεινόν, ὦ 50 1766 ΟΥἩἨτυανηέδι. 

ΕῸτγ {π6 ποεῖ. 844]. [Π 8 ἀβϑα το. 
ἡδύ, ΤΙ, 8, 60, ἃἀπα {86 ποίθ. 

ὅτῳ μή, ἔγθο]ν, ἐγ τέ ατατι ἐ 10 οἵ᾽ 

οηο. ΤἢΘ το]. 156. ϑθαυϊναϊθηῦ ἴο 

{86 σϑη. σοπαϊῦ. 

40 ἐτόλμησε, την) 66] τι0 σοι αΠ6. 

γυμνός, τοϊ]ιοι 118 οἰοαῖϊ; οΓ. 1,10, 

41 τις καὶ ἄλλος: οὙ. 1, 3, 80. [9. 

ἀφελόμενος : 56. τὴν ἀξίνην ΟΥ τὰ ξύλα. 

ΤῊΪ5 νὉ. 15 οἵΐθη οοηβίγα θα νυ τ 
το 8665. (6. 9. 1, 8, 18). 

49 ἐχρίοντο : {Π6 1156 οὗ 01] ἕο 66 Ὁ 

{πὸ βίη ἴῃ ροοῦ οοπαϊίίοη 8η4 
{Π6 Πἰπ 5 ΒΌΡΡΙΘ νᾶβ ΠΠΙγΘΓΒἃ] 

διηοηρ [Π6 ατθθῖκβ. 

48 ἐλαίου : (Πἰ5 νγαβ ἴΠ6 Πουτηὰ] ἅη- 

δαθπηῦ ἴῃ ατθθοθ. 

10 

11 

12 
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- “ Ν 

καὶ σησάμινον καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τερμίνθινον. 

ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ μύρον ηὑρίσκετο. 

Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι εἰς τὰς κώμας 
2 » » Ν Ἐ' “- Ἁ “- -“ « 

εἰς στέγας. ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν πολλῇ κραυγῃ καὶ 
ες “Ὁ 5 5 Ν Χ » ᾿ Ν :] Ξ “ ἈΝ “ κ᾿ 

ἡδονῇ ἦσαν ἐπὶ τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπιτήδεια: ὅσοι δὲ ὅτε τὸ 
“ [ ς υ 

πρότερον ἀπῆσαν τὰς οἰκίας ἐνέπρησαν ὑπὸ ἀτασθαλίας, δίκην 
ρὶ ΄ “Ὁ “ ᾿] ἴον " ἈΝ 

ἐδίδοσαν κακῶς σκηνοῦντες. ἐντεῦθεν ἔπεμψαν νυκτὸς Δημο- 
“2 ,΄ Ε ᾿ Ἅ, Ἂν "΄ »Μ » « 

κράτην Τημνίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ ὄρη ἔνθα ἔφασαν οἱ 

ἀποσκεδαννύμενοι καθορᾶν τὰ πυρά: οὗτος γὰρ ἐδόκει καὶ 
“ Ἂν, "ὃ Ε ἴο “-“ Ἂν ε » 

πρότερον πολλὰ ἤδη ἀληθεῦσαι τοιαῦτα, τὰ ὄντα τε ὡς ὄντα 
Ν Ἂς ἈΝ ᾿, Ὁ » μ᾿ νὰ ἮΝ ἣν Χ Χ ᾿ καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ ὄντα. πορευθεὶς δὲ τὰ μὲν πυρὰ οὐκ 

ἔφη ἰδεῖν, ἄνδρα δὲ συλλαβὼν ἧκεν ἄγων ἔχοντα τόξον ἹΤ]ερσι- 
ἈΝ ᾿ ΄ Ἀ , “ Ἀ ς ΕῚ ΄ 

κὸν καὶ φαρέτραν καὶ σάγαριν οἵανπερ καὶ αἱ ᾿Αμαζόνες 
» 2 Γ᾿ Χ Χ Μ ΄ Ν » 5 

ἔχουσιν. ἐρωτώμενος δὲ ποδαπὸς εἴη ἸΠέρσης μὲν ἔφη εἶναι, 
΄ Ὁ ν πὰ ἐκ “- 2) ἢ , “ ᾽ , πορεύεσθαι δ᾽ ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατοπέδου, ὅπως ἐπιτήδεια 

λάβοι. 
2 Ν ΓΔ ᾿Α 

ἐπὶ τίνι συνειλεγμένον. 

ΩΣ δὲ ϑ--, ἌΡΕΟΣ Ν ΄ ς , ᾿] " Ν οἱ δὲ ἠρώτων αὐτὸν τὸ στράτευμα ὁπόσον τ᾽ εἴη καὶ 

ὃ δὲ εἶπεν ὅτι Τιρίβαζος εἴη ἔχων τήν 

τε αὑτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χάλυβας καὶ Ταόχους-" 
Υ̓ δὲ τ ἣν ΕΒ . » Ἁ Ὁ ς “ “ ᾿ » 

παρεσκευάσθαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους ἐν 

51 Τημνίτην: ΠΙΘΙΏΠτΙΒ τγᾶ5 8. ΟἷΤΥ 
ἴῃ Αθοὶβ; υῦ {Π6 ἰοχῦ 15. ὰη- 

οογίβϑίη. 

δ4 τὰ μὴ ὄντα : {Π6 σΘΠΘΙΪΟ μή (οἷν- 

ἵπσ' [Π6 ο]855); 560 α. 1618; Ἡ. 

Β. 431, 1. ΒοῖΙον ψγο Βᾶνθ οὐκ 

ὄντα, ὈΘΟδτ56 π᾿ ΘΘΟἢ Ο84856 ΠΘ Το- 

44.ἐκ τῶν πικρῶν : δα! αἀ6α ἴον Ο]68Γ- 
Π655᾽ 58κθ. ΤὴΘ φρυβοβάαϊηρ 86]. 

ΒΌΡΡΙ65 ἴῃ6 ποῦ. Τὴ ψΠΟ]Θ 

ΡῬῃγαβθξξέκ τῶν πικρῶν ἀμυγδαλῶν; 

Ῥαΐ {Π6 84]. ἔοττη 15. ργυθΐθσσθα 1 

ΟΥΓΘΙ ἴο σοπἔοτιη ἴἰο ψνῆϑῦ ῥτθ- 

66665. 

45 ἐκ δὲ τῶν αὐτῶν τούτων, ηϊακο 

ἤγουν ἐπο86 βαῆιθ τησγοαϊοτν β. 

ΟἿ. ΤΙ, 8, 58. 
4 εἰς στέγας, τἼ16167 ΘΟΥΟΥ; ἰὐ 15, 

ὑπογυθῖογσθ, ποὺ σϑαυπαδηῦ αἴΐθυ 

εἰς τὰς κώμας. 

σὺν πολλῇ . -. ἡδονῇ, τοἱέῃ, Ἰοια 

μοι β ΟΥἩ 7ου---ἃ σοοα ᾿πβίϑῃσθ 

οὗ Βοπαϊδϑανοῖη (οη0 ἰἴᾳθᾶἃ δχ- 

ῬΙΓΘΒΒΘα Ὀν ὅνο ψΟΓαβ). 
49 ὑπὸ ἀτασθαλίας, 1ἢ) ταηῃ οΉ, 

7}οἷψ. ΤΠ ψογαὰ 18 Ἠοιηθυῖο. 

ῬΡοτίθα οὐκ ἔστι. 

πορευθείς, οη, πιῖξ γοξ γι. 

δὅ ἥκεν ἄγων, δγοιίαἤ τοτέϊ, Πυΐηι. 

56 ᾿Αμαζόνες : ἕδη ὰγ ἴο Χρη.Β 
ΤΟΔΟΘΓΙΒ ἔγουη ΤΠ8 ΠΥ γΟΥΪτ5 οὗ δ.ῦ. 

589 τὸ στράτευμα : ῬτΟΙΕΡΒΙ5. ΤῊΪΒ 

85 [6 ΒΙΓΙΩΥ Μ᾽ ΠΙΟἢ 86 ὈΘΘΗ 

τϑρογίθα ἴῃ 89. 

60 εἴη ἔχων, ἐξέ τῦα8 Τ΄., τοι. 

02 παρεσκευάσθαι, .. ἔφη: [ἢ 1η 

1η6ϊ1ν. 6156. ἃ γΌ. οὗ βαυῖπρ' ἰδ τθ- 

ΘΧΡΙΘΞΒΘα, ἰὖ 15 δΙπηοβῦ ᾿Πνᾶ Δ Ὁ] 

45 
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224 Απεδθεκίς 

τοῖς στενοῖς ἧπερ μοναχῇ εἴη πορεία, ἐνταῦθα ἐπιθησόμενον 

τοῖς “Ελλησιν. 

ἀκούσασι τοῖς στρατηγοῖς ταῦτα ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγα- 
»" Ν » Ἁ ΄ , ᾿ Ἁ ἢ Ἁ .“ 

γεῖν- καὶ εὐθὺς φύλακας καταλιπόντες καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς 
,ὔ Ξ , » ΄ » Α , μένουσι Σοφαίνετον Στυμφάλιον ἐπορεύοντο ἔχοντες ἡγεμόνα 

τὸν ἁλόντα ἄνθρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οἱ πελ- 

τασταὶ προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν 
᾿ ς ΄ » ἌΣ , » 5 ΟΝ ον , « 

τοὺς ὁπλίτας, ἀλλ᾽ ἀνακραγόντες ἔθεον ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. οἱ 

δὲ βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν θόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ᾽ ἔφευ- 
“ Χ Ν » ΄ ΄ “ ΄ ιν, ἊΣ 

γον: ὅμως δὲ καὶ ἀπέθανόν τινες τῶν βαρβάρων καὶ ἵπποι 
ὍΝ, » Μ Ἃς ς δ ς , ΟΥ̓ ὦ Ν ΣῚ » “Ὁ 

ἑάλωσαν εἰς εἴκοσι καὶ ἡ σκηνὴ ἡ Τιριβάζου ἑάλω καὶ ἐν αὐτῇ 

κλῖναι ἀργυρόποδες καὶ ἐκπώματα καὶ οἱ ἀρτοκόποι καὶ οἱ 
᾽ , 3 ᾿ Ν᾽ Ν ᾿] ΄ὔ - . “-“ 

οἰνοχόοι φάσκοντες εἶναι. ἐπειδὴ δὲ ἐπύθοντο ταῦτα οἱ τῶν 
ς “- - 

ὁπλιτῶν στρατηγοί, ἐδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐπὶ τὸ 

στρατόπεδον, μή τις ἐπίθεσις γένοιτο τοῖς καταλελειμμένοις. 
ον ᾽ ν᾿ » ᾿ Ὁ , 2 Ὁ Ν » Υ. 

καὶ εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῇ σάλπιγγι ἀπῇσαν, καὶ ἀφίκοντο 

αὐθημερὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. 

ν. 
, ν ΕἾ “ Ν , , ν 

τάχιστα πρὶν ἢ συλλεγῆναι τὸ στράτευμα πάλιν καὶ καταλα- 

“- δ᾽ [ς Ἂ ἐδό , Ξ "“ δύ 

ΠΠη) υστεραιᾳ εοοκει πορευτέον ειναᾶὶ ΟΤἿΤΉ υναιντο 

ἃ ἴουτη οὐ φημί, πο τηδύξου δὶ 

Π6 οὐ σῖηδ] ν. γγᾶ5. ὅὅο, ἴοο, ἃ 

ΒΘΟΟΠα οἴδιιβ οὔΐθη Π85 {πΠ6 ἱπ- 

5ΡΟΙ5 οαρίατοα ἴῃ Π6 οϑηὴρ οὗ 

Ματγαομπίιβ δὖ Ῥ]αἴδθα, κλίνας τε 

χρυσέας καὶ ἀργυρέας εὖ ἐστρωμένας 

πη... νὴ ΏΘη φημί 15 ποῦ ἰπ- 

βουίθα, Νοῖθ {Π6 ὕἤθῃβθ οὗ παρεσ- 

κευάσθαι, αἷϊ τὰ ἔῃ, γοσασέίη688. 

ὡς: ΙΓ ἐπιθησόμενον. 

68 ἐνταῦθα: τροβυχηρίϊνθ, ἃ5 α6. 

τη ηΒύν, ἡγΟΣ 5 ΒΟ οἴΐθῃ 816. 

66 ἐπί, ἐην Θοηιηιαπα οἵ. 

67 Σοφαίνετον : 566 {Π6 Τηϊτοῦ., 8.38. 
ἡγεμόνα: οἤ. ἀκοντίοις, ο. 2. 119, πα 

{Π6 ποίθ. 

609 τὸ στρατόπεδον: 1. 

ΤΙΣΙ θᾶ Ζιιβ. 
ΤΟ ἀνακραγόντες, γαϊδίη αὐ Ποῖ 

(ἸΠΡΎΘΒΒΙνΘ 801.) 

74 κλῖναι: ΒΕ τη] υ]}ν Ἡνοαδοίυβ( ΙΧ, 

80. ἃηα 82) πιθη ]οὴΒ διμοὴρ 86 

6. ὑμαὖ οἵ 

καὶ τραπέζας τε χρυσέας καὶ ἀργυρέας 

(αὖ5}.05) μεγαλο- 

ΤΏ ΘΙΘ 15 τηθηὐὶοη {Π 6 Γθ, 

8 ηΠ ὀψοποιοί 

καὶ παρασκευὴν 

πρεπέα. 

ἴοο, 

(600}}8). 

ἴδ φάσκοντες εἶναι, οἰαϊηνΐηο ἕο δα; 

ο΄. καλούμενοι; 1, 8, 104, 

Ἴ6 τὸ στρατόπεδον: 1. 6. [Π6Ὶ]Γ ΟῚ 

ΟΆΤΏΡ, στρα Ὀ. ΒΟΡΒδοπθίαβ. 

ΤΊ ἐπίθεσις γένοιτο : ὁ. 6. Οη. 86 ρματὺ 

οὗ ΤΊΣΙ θα Ζ 5. 
18 ἀνακαλεσάμενοι, βοτηα της α ΤῈ- 

οα]!. 

οἵ ἀρτοκόποι 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΚΓ 

2. πρὶν ἤ: {πΠὶ8 Ρορίϊοδὶ δαυϊνδ]θηΐ 

οὗ 0868 5Ι:0Ρ]6 πρίν 15 Το η ἔνθ 
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᾿ ᾿ , , ς ,5Δ42λ ἢ ΄ ᾿ , βεῖν τὰ στενά. συσκευασάμενοι δ᾽ εὐθὺς ἐπορεύοντο διὰ χιόνος 

πολλῆς ἡγεμόνας ἔχοντες πολλούς: καὶ αὐθημερὸν ὑπερβαλόντες 

τὸ ἄκρον ἐφ᾽ ᾧ ἔμελλεν ἐπιτίθεσθαι Τιρίβαζος κατεστρατοπε- 

δεύσαντο. ἐντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς ἐρήμους τρεῖς παρα- 
“ Ψ' ᾿] ΝΥ λ » , Χ ’ὔ σάγγας πεντεκαίδεκα ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, καὶ διέβαινον 

αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὀμφαλόν. ἐλέγοντο δ᾽ οὐδ᾽ αἱ πηγαὶ 

πρόσω εἶναι. 
Ἕ “- 5 ΄ Ἂς , “ Ν " Ὰ ἐντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου σταθμοὺς 

τρεῖς παρασάγγας δέκα. ὁ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς καὶ 

ἄνεμο; βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκαίων πάντα καὶ 

πηγνὺς τοὺς ἀνθρώπους. ἔνθα δὴ τῶν μάντεών τις εἶπε σφαγιά- 
πὸ Υ ἐν Ν ΄ ν κε κ ᾿ 

σασθαι τῷ ἀνέμῳ, καὶ σφαγιάζεται: καὶ πᾶσι δὴ περιφανῶς 
»Ἁ, -“ Ἁ Ἀ -“ ᾽ς εν Ἂν - , ΝῚ 

ἔδοξεν λῆξαι τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος. ἣν δὲ τῆς χιόνος τὸ 
, 2 , -“ ᾿ “- ς ΄ Ἁ ΄“ 2 , βάθος ὀργυιά: ὥστε καὶ τῶν ὑποζυγίων καὶ τῶν ἀνδραπόδων 

Ἂν. 5 , Χ [οἱ [οἱ ε ΄ 
πολλὰ ἀπώλετο καὶ τῶν στρατιωτῶν ὡς τριάκοντα. διεγένοντο 

οῦ 

ἀρϑίη ἴῃ ΧΘΗ. 8παᾶ οὔποθ ἴῃ ΤΠ ου- 

αἸα65, θὰΐ 15 οὔμουνῖβθ Γογοῖσ ἢ 

ἴο Αὐἴο ρτοβθ. ὅ6 ἃ. Μ. Τ. 052. 

τὰ στενά: οἤ. ο. 4. 63. 

ἡγεμόνας : ΔΡΡΑΙΘΗΓΥ ῬΓΙΒΟΠΘΙΒ 

ὕδ θη ἴῃ {Π6 αἰΐδοϊς οῃ {Π6 σϑιηρ' 
ἔμελλεν, τα 8 ἐο πατε. 

τὸν Εὐφράτην: 1. 6. [Π68 Θαδβίθγῃ 

ὈΓΆΠΘΉ, ΠΟ Κπονῃ 8ἃΒ {π6 Μυ- 

Γδα ὅδ. 

10 διὰ. .. πεδίου, οὐεῦ" α ρίαϊη, 

«ουὔογοα τὐτέῃ, αθ6 0 βηιοιο. 
11 παρασάγγας δέκα : 1ῃ6 ἰοχύ ἰ5 

ππορτύδϊπ, θα 5ὸ ἰἰ{016 σα 6 

Βαϊ τὶ ἢ ἀοἤπιθπθδβ αθοσὺ {Π6 
τουΐθ οὗ [πθ ατσθθκβ αἴζοσ {πον 

Οοτοββοα {πΠ6 Οὐδπέσγιίθβ, ἐμ αὖῦ 5ῸΓΘ 
ΘΙΠΘ ΠΟ ΔΊΊΟΠ 15 ΤΩ ΡΟΞΒΙ Ό]6. 

τρίτος : 50. σταθμός. 

12 ἐναντίος, {γι ἐποῖγ ἤα065. 

ἀποκοαίων, ραγοϊιΐης, διακίϊζηρ---ἃ 

βύγοηρ ψογα ἴο ἀϑποίθ {πὸ οἴἴἶθος 

οὗ οο]α. 1η ἃ ἔγαριηθηΐ οὗ ὁπ 

οὗ {Π6 οοηΐϊο ροθίβ. ψ ἢᾶγθ, 

ἀπέκαυσεν ἡ πάχνη (7708) τὰς 

ἀμπέλους (υἵη.65), ἃΠα Χο. θυθῃ 

Β85 (παῦ. 1], 4, 8 38), καὶ τῶν 

Ἑλλήνων πολλῷν καὶ ῥῖνες ()0565) 

5.0, ἴη 1, δΐ., 
αὐ οῦ (ν οτρ. ΟφοΥρ. 1, 935) πα 

ἐογγοῦο ( τ. ἃΡ. Νοη. 452,11) 16 

ιϑθα οὗ ο014, Οὗ, ΜΠΐοη, Ραγα- 
αὖδο 1,οϑὲ 11, 594. ΤῊΘ ρῥδυοῃϊηρ' 

δἰ 1 ΒΌΓΠΒ ἔγοσθ, 8πα οο]α ρου- 
ἔοτστηβ [6 ψοῦκ οὗ ἤτθ. 

ἀπεκαίοντο καὶ ὦτα. 

18 εἶπε σφαγιάσασθαι, δααο βαογῖ- 

το. Νὸ 580]. οὗ {πθ ᾿πῆπ. πϑϑὰ 

Ὀ6 ΒΌΡΡΙΪΘα ; βο, ἴοο, σφαγιάζεται 

ΤΠΔΥ ὈΘ ΓΟΠαρτΓορᾶ, βαουῇοα τρὰ8 

γιασο. Το {πΠ6 ατϑοκβ {ῃ6 ψὶπαβ 

Ὑγ6Γ6 αν  ηἰ{165, 8πα {π6 ΑἰΠ6η]- 

85, ἴῃ Ῥδυίϊοαϊδι, ψουβηϊρθα 

Βοτθᾶβ, πο 8 μοϑααᾶρθα, [Π6 

Ἰοσθοηὰ βαῖα, Οτϑιίηγια, {ῃ90 
ἀδαρηῦου οἵ Εἰσθοίῃ θα. 

17 διεγένοντο... καίοντες, ἐπε σοί 

ἐπνοιιῖ, ἐπα πϊσΐ, ποισουοῦ, ὃ 

ποορίηρ τπρ ἢγε8. ΟΓΟῚ, Ὁ, 84. 

10 
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996 ἀπαβειύβ 

δὲ τὴν νύκτα πῦρ καίοντες" ξύλα δ᾽ ἣν ἐν τῷ σταθμῷ πολλά: οἱ 
Ἁ 5 Ἂν ΄ » με ε 5 ΄ .“ Ἀ δὲ ὀψὲ προσιόντες ξύλα οὐκ εἶχον. οἱ οὖν πάλαι ἥκοντες καὶ 
“- Ἀ “ 

πῦρ καίοντες οὐ προσίεσαν πρὸς τὸ πῦρ τοὺς ὀψίζοντας, εἰ μὴ 
- κα ᾿ Ρ », " 

μεταδοῖεν αὐτοῖς πυροὺς ἢ ἄλλο εἴ τι ἔχοιεν βρωτόν. ἔνθα δὴ 
7 Ω Ξ δ Ἂς “ 

μετεδίδοσαν ἀλλήλοις ὧν εἶχον ἕκαστοι. ἔνθα δὲ τὸ πῦρ ἐκαίετο, 
ὃ ’ “ , 60 2 “Ζ , » ΩΣ Ἁ Ν 

ιατηκομένης τῆς χιόνος βόθροι ἐγένοντο μεγάλοι ἔστε ἐπὶ τὸ 
- »“" Ν -“ 

δάπεδον: οὗ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάθος τῆς χιόνος. 
» κα Χ . ᾽ κ ἘΝ τς “. 5 ΄, ᾿ , 
ἐντεῦθεν δὲ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ὅλην ἐπορεύοντο διὰ χιόνος, 

-“" 5} ---τὐ »" 

καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἐβουλιμίασαν. ἘΞενοφῶν δ᾽ ὀπισθο- 
“- , Ἁ -“ 

φυλακῶν καὶ καταλαμβάνων τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων 
κῚ [ [τς Χ (6 "“ἷ 5 ὃ.) δὲ ΑΝ Ψ' ᾽ ΄ -“ 9 ΄ 

ἠγνόει ὅ,τι τὸ πάθος εἴη. ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων 

ὅτι σαφῶς βουλιμιῶσι κἄν τι φάγωσιν ἀναστήσονται, περιιὼν 
Ν ΦΧ Ὲ " » , ς ΄ ἵ ὃ δίὃ Ν ὃ , 

περὶ τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι ὁρῴη βρωτόν, διεδίδου καὶ διέπεμπε 

διδόντας τοὺς δυναμένους παρατρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν. ἐπειδὴ 
Ἷ 2 , » “ δ») ΧΆ 

δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. 

πορευομένων δὲ Χειρίσοφος μὲν ἀμφὶ κνέφας πρὸς κώμην 

ἀφικνεῖται, καὶ ὑδροφορούσας ἐκ τῆς κώμης πρὸς τῇ κρήνῃ 

920 οὐ προσίεσαν, τοι! ποΐ ααηινὶ 

ἴο.. ΘΙ. ἘΠΕῚ ΞΕ 15Ὲ 
91 πυρούς: ΨΊ μεταδιδόναι {Π6 ΟὈ]. 

ΒΗ ΙΘΑ͂ ἰ5 σοι ΟῊΪΥ πὶ {πὸ ρΡᾶτύ- 
ἰὔἶἰνθ σοη. (οὐ. Ῥθ]ονν, ὧν εἶχον). 

ΠῚ 6 806. 15 816 (ϑᾶνϑ ἴῃ {πὸ οδ 86 

οἵ {π6 ψοτχα μέρος, ραν) ἃπα α6- 

ποίθϑ, οὗ σοῦσβο, 86 Ρατῦ ρίνθῃ. 

ἄλλο εἴ τι, τοπαΐουογ οἴ86, εἴ τι ἄλλο, 

οὐ ὅ,τι ἄλλο, σοι] ἤᾶνθ ὈΘΘὴ 

ἸΠΟΥΘ 588]. 

ἔνθα... ἔνθα: ὑπ ἕογιηθῦ ἰβ α6- 

τηοπβύτσ., ὑπ Ἰαζου τοὶ. 

98 ἔστε ἐπί, οἴοαν" ἰο. ἘῸν 

Β66 {ῃ6 ποῖθ οἡ 1,9, 38, μέχρι 

Ὀοΐουθ Ῥσθρβ. 15. ποῦ τπποουητλ 0 ἢ 

(Απαῦ. Ι, 4, 8. 26), ἀπα ἴῃ Υ,, ὅ, 

ξ 4 (ἃ ΒΡ υΙοι 5 ΡαΒ58 06) )ὸ ΠᾶγΘ 

ἄχρι εἰς. . 

24 ϑάπεδον: ἃ ροοίϊο νγοτγᾶ. 

παρῆν, ἐξ τὰ8 ροπϑδῖθίο. 

26 ἐβουλιμίασαν, τῦ6γ8 αἰξαομοα ὃψ 

ἔστε, 

δου την (γαὐϑηοι8 πιη6617). βου- 

ἴῃ σομηροβιοη οὔξζοη αθποῦθβ 

βοιηθίῃϊηρ Βιιρὸ (βούπαις, α στγεαΐ 

οὐογοΥ οι. ΘΟ); 80, ἴοο ἱππο- 

δ ηα πογ8ο- ἴῃ Βπηρ. (λ0756-γασΊϑβἢ, 

πον 86-ἰατι }}}. 

2Ἷ τοὺς πίπτοντας τῶν ἀνθρώπων, 

{Π|086 ΟΥἩἨἁ ἐπα ἤχθη, ἀπὸ βαηο 6α- 

Πιαιιϑέοα. Νοῖθ {Π6 ἴθῃβθ. 
80 διεδίδου: ο΄. 1, 9, 80. 

81 διδόντας, ἰο στο; 80. τινάς, ΤῊ 

Ῥιοβ. Ραγίϊο. οἵΐθη βίδηαβ ΏΘΥΘ 

{πὸ ἔαῦ. (οἵ ῬαΓΡΟΒΘ) μυϊρηῦ μᾶνΘ 
Ὅροη Ἰοοκθᾶ ἔοι (ο΄. ἐπεφάνη 

σκοπῶν, 11, 4, 104). Τὸ ΙΒ. ΤΟΥΙΘ 

στ ΡΪο. 

παρατρέχειν, ἕο γ1εη αἰοηο ἐπ γα Ή 05. 

τοῖς βουλιμιῶσιν: ῃθ αδύ. 15 σον- 

οι ρα ὈΥ διδόντας. 

88 κνέφας : ἃ ρμορίϊοϊδτιη. [κόρας. 

84 ἐκ τῆς κώμης: ΜῚΓ γυναῖκας καὶ 

πρὸς τῇ κρήνῃ: ἴΠ6 ἃτῖ., Βποθ ἴμ 
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“ Ν “ ἴω 

γυναῖκας καὶ κόρας καταλαμβάνει ἔμπροσθεν τοῦ ἐρύματος. 

αὗται ἠρώτων αὐτοὺς τίνες εἶεν. ὁ δ᾽ ἑρμηνεὺς εἶπε περσιστὶ ὅτι 
δ. ’ ’ Ἁ ἊΝ [ «Ὁ Χ » ὕ 

παρὰ βασιλέως πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. αἷ δὲ ἀπεκρί- 
.« Ἄ, » ἴω “᾿ 3 ς ΤΟΥΣ ,ὔ “ 7 « 

ναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, ἀλλ᾽ ἀπέχει ὅσον παρασάγγην. οἵ 
:] ᾿ Ν δ᾽, ἐπεὶ ὀψὲ ἣν, πρὸς τὸν κωμάρχην συνεισέρχονται εἰς τὸ ἔρυμα 

σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ ὅσοι ἐδυνήθησαν 

τοῦ στρατεύματος ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο, τῶν δ᾽ ἄλλων 

στρατιωτῶν οἱ μὴ δυνάμενοι διατελέσαι τὴν ὁδὸν ἐνυκτέρευσαν 
“-“ ᾿ “ 

ἄσιτοι καὶ ἄνευ πυρός: καὶ ἐνταῦθα τινες ἀπώλοντο τῶν στρα- 

τιωτῶν. 
5 Ἷ ᾿ “Ὁ , γ Χ δ Ἁ Ἁ ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινὲς καὶ τὰ μὴ 

ὃ ι “ [ς “ δ ν 1.5 γᾺ 2 , Ν 

υνάμενα τῶν ὑποζυγίων ἥρπαζον καὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ 
᾽ [ον ἊΨ Ἀ “ “ “ Γ ς Ν αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ τῶν στρατιωτῶν οἵ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ 
- 2 “-“ ΄ 

τῆς χιόνος τοὺς ὀφθαλμοὺς οἵ τε ὑπὸ τοῦ ψύχους τοὺς δακτύλους 
“-“ “ ΟῚ “ 5 “ ΄ 

τῶν ποδῶν ἀποσεσηπότες. ἣν δὲ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς ἐπικού- 
“-“ . » ΄ », Ν “- ᾿] “- ΕῚ 

ρημα τῆς χιόνος εἴ τις μέλαν τι ἔχων πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἐπο- 

ρεύετο, τῶν δὲ ποδῶν εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι 
Ἂν, ᾽ Ν ’ὔὕ ς “ “ δὴ ς ζ ἣν ᾽ -“ 

καὶ εἰς τὴν νύκτα ὑπολύοιτο: ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο 

εἰσεδύοντο εἰς τοὺς πόδας οἱ ἱμάντες καὶ τὰ ὑποδήματα περιε- 
΄ ᾿ Ν Χ 5 ᾽ δὴ ᾽ ὯΝ Χ 5» ἘΑν ας δή 

΄πηγνυντο" καὺᾶι γαρ ἤσαν, ΕΠειΟἢ ΕἼΤΕ ΛΙΤΕ Τὰ αρχαια υττοΟή ματα, 

, ΄ὔ 5 “ ’ “ 

καρβάτιναι πεποιημέναι ἐκ τῶν νεοδάρτων βοῶν. 

Μ᾿ ΠΡΘΥΒ Π8α ἃ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ΒΡυΪηρ, 49 τοῖς... ὀφθαλμοῖς: αδί. οὗ 84- 

85 5.8]. γϑηΐδρθ. 

88 ὅσον, αὐοιέ; 6{.1,3,15. [δοαϊοα. 

40 ὅσοι ἐδυνήθησαν, αἰΐ ἐπα αδίο- 

42. οἱ μὴ δυνάμενοι: {Π6 ἜΠΟΙΪΟ μή 

ἀραῖὶη ; ο΄. τὰ μὴ δυνάμενα, ὈΘΙοΟν,. 

41 οἵ τε... τοὺς ὀφθαλμούς, ἐΐιο86 

«ὐνο86 6γ65 πααὶ θόοη, δἰ ἱπαοα. 

48 οἵ τε. . . ἀποσεσηπότες, ἐΐ086 

τοῖο Ππααὰὶ ἰοϑὲ ἐποῖν ἐθ68 ἐπγοισ ἢ 

ηιογἐἸοαΐξϊζοτ (ἃ 5 ἃ τϑβα]ῦ οὗ {Π6]ν 

Βανὶηρ ὈΘ6 ἢ ἔγοζθη)ῆ. ἘῸΓ {Π6 
8.608. ὀφθαλμούς ἃ πα δακτύλους, 67. 
{Π6 ποίθ οἢ τὰς κεφαλάς, 11, 6, 2. 

ὑπό, ἃΒ 80 οἴξθη, σίνθβ ἃ β!ρηῦ 

Ῥϑυβοηϊποδύιοη. Νοίθ ὑπαὺῦ {ῃ6 

ΟΥΘΓ ἰ5 Ομ] αϑύϊο. 

ἐπικούρημα τῆς χιόνος, ὦ ργοίεδοξϊοη, 

ασαΐϊηϑδὲ ἐπ6 βηοιυ. ΤὮΘ ρθη. ἰβ5 

ΟὈ]Θούϊγο. 

δ0 ἐπορεύετο : {Π6 ἸορΊο8] 1πα6]6., ἰη- 

βίθδα οὗ {ῃ6 φρϑπογα χοᾶ ορύ. 

Οοπύταβῦ κινοῖτο δηα {Π6 [Ὁ]]ον- 
ἰηρ' ορίβ.,; "ϑίον. 

51 τῶν δὲ ποδῶν, αγιὰ (ὦ ργοϊεοοΥϊοΊ) 

707 ἐπ6 766. ΑποΙΠοΓ ορ͵ϑοίϊνθ 

56η., Βαΐύ ἴῃ ἃ αἸΠ Π υθηΐ 5θη88. 

δῷ ὑπολύοιτο, 00 }} ΟἹ 1185 51|068. 

Οοπίταβί Ῥϑίον, 

(οί, ἱπιοῖγ' δἰμοθ8. ΟἩ). 

84 ἦσαν: 56. αὐτοῖς, ἐποῃ Ππαα. 

δδ καρβάτιναι: πού [Π6 ΠΟΙΙΏΔ] 

ὑποδεδεμένοι, 

895 

40 

45 

80 

δ8 
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ἀπειθεῖς 228 

5 , φ ΄“ 

διὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινες τῶν στρα- 

τιωτῶν: καὶ ἰδόντες μέλαν τι χωρίον διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι αὐτόθι 

τὴν χιόνα εἴκαζον τετηκέναι" καὶ ἐτετήκει διὰ κρήνην τινὰ ἣ 
͵ ΕῚ ᾽ ΄ ᾽ , 5 κ᾽ » , “ΡΟΣ 

πλησίον ἣν ἀτμίζουσα ἐν νάπη. ἐνταῦθ᾽ ἐκτραπόμενοι ἐκάθηντο 
ε ν.. “- ΄ 

καὶ οὐκ ἔφασαν πορεύεσθαι. ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἔχων ὀπισθοφύ- 
ε " ΔΝ κα » αὶ ΄ , ᾿ ΩΣ Ν 

λακας ὡς ἤσθετο, ἐδεῖτο αὐτῶν πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ μὴ 
, ’ὔ 

ἀπολείπεσθαι, λέγων ὅτι ἕπονται πολλοὶ πολέμιοι συνειλεγμέ- 
. - ᾽ ΄ δ) δὲ , ᾽ ᾽ ᾿ 

νοι. καὶ τελευτῶν ἐχαλέπαινεν. οἵ ὃὲ σφάττειν ἐκελευον" οὐ γὰρ 
ἐκ ΄ - ᾽ κ » ͵ 3 ν᾿ 
ἂν δύνασθαι πορευθῆναι. ἐνταῦθα ἔδοξε κράτιστον εἶναι τοὺς 
ς “ 7 [Ὶ » δύ Ἀ ΠΕ Εν, “ 
ἑπομένους πολεμίους φοβῆσαι, εἴ τις δύναιτο, μὴ ἐπίοιεν τοῖς 

΄ ἣν ' ἊΝ , "ὃ “Δ δὲ “ “ 

καμνουσι. καὶ ἣν μὲν σκότος ἤδη, οὗ ὃὲ προσῃσαν πολλῳ 

θορύβῳ ἀμφὶ ὧν εἶχον διαφερόμενοι. 

58 Π61815, θαῦ ἃ βουῦ οἵ Ὀτορῖθ 

ηδαθ οὗ ἃ βἰηρ]6. ρίθοθ οὗ αῃ- 

ὑδηηθα ΠΙᾶθ, ἀγα ἀρ τοσπα 

{πὸ Τοοῦ Ὅν ὑποηρβ. Θ'΄ΌΘἢ ὈΓΟρΡΊΙ65 

ὙΘΙΘ ΘΑΒΙΥ τδᾶρθ, 8ἃπα Ὑ6ΓΘ 

ΘΟΙΠΙΠΟΠ διποπρ ὕπθ ΘΟᾺΠΓΓΥ 

ῬΘΟΡΙΟ οἵ (ἀτθθοθ. 

βοῶν, οατθγιγ ἃ 5δὸ (ΌὈΥ τηϑ[οποιῃ ) 

οα-μίαος. 

86 ἀνάγκας, εἰγαϊέ5. 

57 διὰ τὸ ἐκλελοιπέναι: Π6 ΟἸδ180 

ΘΧρΙαΐηβ. μέλαν. ΕῸΓΣ 86 ᾿πῆη. 

αι 6 ἃιύ., 506 89 ποῖθ οἡ 

1 6.9: 
59 ἦν ἀτμίζουσα : ποῦ ἃ ΡτορΤοββῖνθ 

νὉ. ἔοτιη ; θοῦ οἰθιπθηῦ Πὰβ 105 

ἔ}} νὰϊὰθ. ΤΠΒ ψψαιτὴ ΒρΡυ ΠΡ 

ἄοθβ ποῦ βυῆίοθ ἴο Ἰαθητιῖν {86 

ῬΙᾶοθ. ὥὄόθνϑγαι ΒΟ ἢ ΒΡΡΪΠΡΒ ἃ ΓΘ 

Κποόνη. 

νάπῃ: ὕΠ9 ἴοττη νάπος ΟΟΟῸΓΒ ὕΠγ66 

{ἰππ85 ἴῃ ὟἼ, ὅ. 

60 πορεύεσθαι: ν᾽ ῆδύ {πον Βαϊ νγὰ8 

οὐ πορευόμεθα, τ06 α17Ὲ8ὲ σοΐηρ ἨῸΟ 

ζανίϊον. "ῊΘ Ῥ͵ΘΒ. 15 οἴὔϑη πβϑᾶ 

ἴον {Π6 ἔαύ. ἰῃ σα865 γῆθΓΘ {0 

αούϊοι ἀθρθηαβ ἀροη ὑπ ψ1]}} οὗ 

πὸ βὰ Ὁ]. Εοτγ {π0 ρΡοβιτοη οἵ 

ὑπὸ πορ., οὗ. [86 ποῖθ οἱ 1, 2, 102. 

ἔνθα δὴ οἱ ὀπισθοφύλακες 

ὀπισθοφύλακας, «ὁ εἰοἐαο]ιηιϊοτιέ ὁ 

ἐϊι6 γοαγ-σιναγεί. 

61 πάσῃ τέχνῃ καὶ μηχανῇ, ὑζ αἱὶ 

ναγι61" ΟΥ̓ ᾿ιοαγι5. ΤῺΘ ΡΏΓΑΒΘ 

(4 βἰθγθοοίγρβεα οὔθ; οὔ. ΨἼΙ, 2, 

8. 8) Βίσθηρύμθηβ ἐδεῖτο, ἰΐβο! ἢ ἃ 

βίσοηρ ψοια, 

68 τελευτῶν, [ἰγηα. 

ἐχαλέπαινεν: ο7. Π6 παιγαύνθ ἱπ 

Υ, 8, ῇοσθ Χρη., δοοιιβθα Ὀγζ οπμΘ 

Οὗ {Π6 τηθῃ, ἃ 1η0]6-ασῖνθι, οὗ 

Βανίηρ δοΐθα τ ἀπά πθ βονϑὺ- 

᾿ὖν ἰοναταὰ μὴ αὖ {πὶβ {ἰπ|6, 

ΟἸΘΑΥΒ Βἰτηβο} ἢ Ὀν Βπονίηρ ὑπαὺ 

{6 ἔθι]ον τνὰβ αὐζοιηρίϊπρ ἴο 

ῬΌΓΥ ἃἰϊνθ 8η θχπδιβίθα βο] αἱ ὲ 

πο ἢ6 Βα Ὀθθὴ μάθη ἴο 

Οδυγγ. ῈΘ {1τὴ6 οὗ {πὸ Πορσρὶπρ 
ἴθ. {πθγθ ρίνθη ἃδβ ὅπου καὶ ῥίγει 

ἀπωλλύμεθα καὶ χιὼν πλείστη ἣν. 

σφάττειν: πΠΟΙΓΠΟΙ 50]. ΠΟΙ ΟΠ]. 

προ 6 θχριθββθᾶ, Τὴ6 τηθῃ 

5816] ΒΙΠΡΙΥ σῴφάττε. 

θ4 ἂν δύνασθαι: ΒΡΌΙ]ν» ἔφασαν, ἵτοιη 

ἐκέλευον; 67. ο. 4. 02. δα {Π6 ποΐθ, 

Τη που’. ΟἸα 565 Π6 Ροϊθηθῖαὶ ορί. 

ἰΒ Οη6 οἱ {86 Ββίγοηρθβδὺ ἔουτηβ οὗ 

αἀθηϊα]. 

Θ7 ἀμφὶ ὧν... διαφερόμενοι, φιίαγ"- 
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ῬΟΘ Θἤ ΩΡ. Υ̓  Ω 

[χ «ς , ᾽ ͵ ἔδ ᾽ δὶ οι ς δὲ 

ἅτε ὑγιαίνοντες ἐξαναστάντες ἔδραμον εἰς τοὺς πολεμίους: οἱ δὲ 

κάμνοντες ἀνακραγόντες ὅσον ἐδύναντο μέγιστον τὰς ἀσπίδας 
Ν ᾿ , ΒΩ ς δὲ ΄ ὃ ΄ τς 

πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. οἱ δὲ πολέμιοι δείσαντες ἧκαν 

αὑτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην, καὶ οὐδεὶς ἔτι οὐδαμοῦ 

ἐφθέγξατο. 
ΑΥ̓ΉΞΞ; [ο Χ Ν ς " ᾽ -“ » , -» » - 

καὶ Ἐξενοφῶν μὲν καὶ οἱ σὺν αὐτῷ εἰπόντες τοῖς ἀσθενοῦσιν 
“ [οἡ « ὔ «“ ἥ,Ἄ τὶ τ » », Ψ, ᾿ 

ὅτι τῇ ὑστρεραίᾳ ἥξουσί τινες ἐπ᾽ αὐτούς, πορευόμενοι πρὶν τέτ- 

ταρα στάδια διελθεῖν. ἐντυγχάνουσιν ἐν τῇ ὁδῷ ἀναπανομένοις 

ἐπὶ τῆς χιόνος τοῖς στρατιώταις ἐγκεκαλυμμένοις, καὶ οὐδὲ φυ- 
Χ Ε , ΄ὔ ΎΤΣ ἈΤ ᾽ ΄ Δ», 

λακὴ οὐδεμία καθειστήκει: καὶ ἀνίστασαν αὐτούς. οἱ δ᾽ ἔλεγον 
“ ἃ Χ 

ὅτι οἱ ἔμπροσθεν οὐχ ὑποχωροῖεν. ὃ δὲ παριὼν καὶ παρα- 

πέμπων τῶν πελταστῶν τοὺς ἰσχυροτάτους ἐκελευε σκέψασθαι τί 
Μ ἊΝ “ Ν Ν » , “ [ Ὡ » ΄ 

εἴη τὸ κωλῦον. οἱ δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο 
δὴ , ΕῚ -“ Ἁ - ν "πᾷ - ΕῚ 7 

τὸ στράτευμα. ἐνταῦθα καὶ οἱ περὶ Ἐενοφῶντα ηὐλίσθησαν 
» οἷ », Ν Ν 3 Χ “, » ΄ 

αὐτοῦ ἄνευ πυρὸς καὶ ἄδειπνοι, φυλακὰς οἵας ἐδύναντο κατα- 
, ᾽ ᾿ ν ᾿ ἘΠ κὗ ᾿ ς .. »-ὶ α , 

στησάμενοι. ἐπεὶ δὲ πρὸς ἡμέραν ἣν, ὁ μὲν Ξενοφῶν πέμψας 

πρὸς τοὺς ἀσθενοῦντας τοὺς νεωτάτους ἀναστήσαντας ἐκέλευεν 

ἀναγκάζειν προϊέναι. 
᾽ ὃΣ ΄ Χ , , κ᾿ ᾽ - ΄ , 
ἐν δὲ τούτῳ Χειρίσοφος πέμπει τῶν ἐκ τῆς κώμης σκεψομέ- 

“ “ « "“" ε 

νους πῶς ἔχοιεν οἱ τελευταῖοι. οἱ δὲ ἄσμενοι ἰδόντες τοὺς μὲν 
» [ον ΄ “ ΄ 5 Ν Ν , ἀσθενοῦντας τούτοις παρέδοσαν κομίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, 

. 

γοϊζηρ αδοινΐέ ἐποῖν δοοίῃ. ἀμφί 

αὶ {Π6 ρθη. (ἰπβύθϑα οὗ περί) 

ἰβ υβρα ὈΥ Χρῃ. 8]οπμθ 8ϑιηοηρ 

Αὐξίο Ῥσοβθ ψυιίθυβ. 

ΔΙ ΔΥΒ ΒΟΓΟΠΡΘΓ ἔμδη {Π6 τη]. 

Τὸ ἰβ. οἴξοπ υβϑᾶ οὗ ππιβαδὶ ΟΓ 

ὉΠΉΔὕπΓ8] δού 8. 

714 ἐπ᾽ αὐτούς, 0 σεΐ ἐΠιθΉι. 

608 ἅτε ὑγιαίνοντες : οΓ. [Π6 ποΐθ Οἢ 
ΠΠ| 1 191 

εἰς : ἡηΐο ἐπα ηυϊαδὲ οἵ, 67. 1,1, 602, 

8η4 {Π6 ποΐϑ. 
609 ὅσον ἐδύναντο μέγιστον, α8 ἰοτα 

α8 ἐποῃ οοια (τ πϑι 90].). μέγας 

15. ΤΡ ]ΔΥΪΥ πιθρα οὗ {Π9 νοϊοθ. 
τὰς ἀσπίδας .΄.. ἔκρουσαν : ο΄ 1, 8, 

75: 
10 δείσαντες, 8οίξζεῖ ιτὐἱΐῃ, ἔραγ. 

Νοίθ {Π6 ἴθῃβθ. 

ἧκαν αὑτούς, ἤπης ἱἐποηιδοῖυο5. 
ΤΏΘ 8οῖ. ψὶῦῃ {πθ τοῆθρθχίνθ 15 

71 ἀνίστασαν, ἐγίοα ἐο Ὥχαΐο ἐϊιοηνι 

σοί τρ. ΤΏΘΥ βαρροβθα {πμ80 [Π6 

Τη6η ἢδα βισουσηθθα ἴο {πῃ 

αΤΟΥΒΙΠΘΒΒ ΡΓΘΟΘα ηρ ἀθϑύῃ ἔγουα 

οο]α. 

80 ὅλον : 8Π ΘΈ5Υ Θχαρρϑγαύϊοῃ. Α5 

ἃ τηϑίζου οἱ ἴδοὺῦ {πΠ6 νϑὴ μά 
τΘϑ θα 8. ν]]Π]ᾶρθ (85 9 ἀπμα 29). 

86 τῶν ἐκ : 566 Οἡ [,1,18, ΤῊΘ ρθη. 

15. Ῥαγι{1ν6 (86. τινάς). 

87 οἱ δέ: ΔΡΡΑτΓΘηΤΠΥ {Π6 τηθη βϑηΐ 

Ὀν Χρη. ἴο Ὀγϊηρ παρ {Π6 βἱοκ. 

ἄσμενοι: οἢ. 11,1, 19, ἃπα 1η6 ποίϑφ. 
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9850 Αἀπαρεικὶβ 

αὐτοὶ δὲ ἐπορεύοντο, καὶ πρὶν εἴκοσι στάδια διεληλυθέναι ἦσαν 

πρὸς τῇ κώμῃ ἔνθα Χειρίσοφος ηὐλίζετο. ἐπεὶ δὲ συνεγένοντο 

ἀλλήλοις, ἔδοξε κατὰ τὰς κώμας ἀσφαλὲς εἶναι τὰς τάξεις σκη- 

νοῦν. καὶ Χειρίσοφος μὲν αὐτοῦ ἔμενεν, οἱ δὲ ἄλλοι διαλαχόντες 

ἃς ἑώρων κώμας ἐπορεύοντο ἕκαστοι τοὺς ἑαυτῶν ἔχοντες. ἔνθα 

δὴ Πολυκράτης ᾿Αθηναῖος λοχαγὸς ἐκέλευσεν ἀφιέναι ἑαυτόν" 
, , ὃ 

καὶ λαβὼν τοὺς εὐζώνους, θέων ἐπὶ τὴν κώμην ἣν εἰλήχει Ἐξενο- 

φῶν καταλαμβάνει πάντας ἔνδον τοὺς κωμήτας καὶ τὸν κωμάρ- 

χὴν καὶ πώλους εἰς δασμὸν βασιλεῖ τρεφομένους ἑπτακαίδεκα, 
“-“ ες 

καὶ τὴν θυγατέρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην" ὁ 
,. » Ἀ 3 τὰν - » ᾿, ἊΝ ᾽ ς" 5 - 4 

δ᾽ ἀνὴρ αὐτῆς λαγῶς ῴᾧχετο θηράσων καὶ οὐχ ἑάλω ἐν τῇ κώμῃ. 
Ξ- ᾿ 

αἱ δ᾽ οἰκίαι ἦσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὥσπερ φρέατος, 
, ΓῚ Ε “ ΄ Ν ", .-» ἈΝ ς ΄ὔ 2 , ς Ν 

κάτω δ᾽ εὐρεῖαι- αἱ δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οἱ δὲ 
" , 5. ἘΝ ΄, ᾿ ᾿ - ΑΝ ς ἄνθρωποι κατέβαινον ἐπὶ κλίμακος. ἐν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν 

τὸν 5 , Ε δ Ν » , Ἁ Ἁ , αἶγες, οἷες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων: τὰ δὲ κτήνη 
“ “Ὁ, τἂν, 9 ΄ Φ ν Ν Ἁ Ἀ Ἁ πάντα χιλῷ ἔνδον ἐτρέφοντος ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ 

92 αὐτοῦ: 1. 6. ἴῃ [86 ν]] ]ᾶὰρθ ΠΘΓΘ 

ΒΘ νψ͵88. 
διαλαχόντας. .. κώμας, αὐδέγιβει- 

ἔπ απιοπα ἐπιοηνδοῖυος δῃ ἰοΐ ἐπ 

υὐϊασοϑ τομίοθ ἐμοῃ δαιο. 

15 Ἰποογρογαΐθα 1η [Π6 ΓΘ]. Οἰαιιβα; 

60.1,1, 34. 
94 ἐκέλευσεν, το εα ; ἃ5 ἃ ΒΕ θοταΪη- 

αἴθ ἢ σου] Πᾶυα]ν οτγαθυ. 

ἀφιέναι, ἐπαΐ δ δὲ σίσνογ, ἰεαυα ἰο 

δϑὲ οὐ. 

956 θέων: [Πϊ5 νὉ. 15. ΤΆΓΘΙν π56α 

νι μοῦῦ τα] Π1ὔατΥ οοπηοίαίο 8 ; 

67. [ῃ6 ποίϑ οἡ 1, 8, 11. 

96 καὶ -. « καὶ - -΄- καὶ: 1π 6ΠῚ1- 

τηθγδῦϊοηβ 6 Πᾶνθ οἰ. Ρο]υ- 

Ββυπαθίομ, 5 6 ΓΘ, ΟἹ 5  παθίοῃ, 

85 θθίον, 1. 103, 

97 δασμόν: 67.1.1, 41, πα {Π6 ποῖθ. 

ἑπτακαίδεκα: [ῃ6 ΠΕΠΠΌΘΙ ΒΘΘΙΠῚΒ 

᾿ποογγϑοῦ; 866 θθ]ον, 8 30. 

98 ἐνάτην ἡμέραν, εἰσί ααῃ8 θΟΓΟΥο. 

99 ἀνήρ, ᾿ιιβδαγιαῖ, ἃ5 οἴΐθῃη. 

κώμας 

100 κατάγειοι: ΧΘΠΟΡΠΟΠΒ α68- 
οὐ ρύϊοη οὗ [πθ80 ὉΠαθυρτουπα, 

ΟΓ ΒΟΙΪ-ΠΠαΘΙρΡΤΟΙ Πα, ΠΟΙΒ65 

ΔΡΊΘΘΒ, ἴῃ {Π6 τηδῖη, ψῖΐῃ (Π6 

ϑοοοιπηΐβ οὗ Ἰηοᾶθυη {γᾶνθὶθυβ. 

ΤἼΘΥ 8.6 ποῖ, ἴο Ὀ6 5016, δηζγο- 

Ιγ πα θΥΡΤΟΙ Πα ΠΟΙ 816 {Π6Υ 

Θηΐογθα ΌΥΣ ἃ Βοῖὶθ ἴῃ {86 τοοῦ, 

Ῥαΐ [ΠΘΥῪ 816 ΠΟῚΘ [}9 1655 ᾶτρθ- 

Ιν οονουθα σὰ θαυ ἕο {6 

58 |τθ οὗ σγαυτηΐῃ, οἵζθη Ὀθὶηρ' 6χ- 

οαναίθα ἰπ Π1]1-5ᾶθθ; δηᾶ [6 

1 Π δ δ η 15 ΒΗ ΓΘ θη τὶ ἢ [6 

αἀογηθβίϊο 8. ηΪΤη8]85. 
τὸ μὲν στόμα: ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ἴῃ Ρδτγυϊν 

ΔΡΡΟΒ. ἢ οἰκίαι, τ᾿ ΒΙΟῊ 15 ᾿τη- 

τηθαϊαίθ!ν τϑβιτηθα 85 Βα]. 10 

ἸΏΔΥ 8ἃ'δο Ὀ6 ἰδίζθη 85 8οο. οὗ 

ΒΡϑοϊβοδίϊοη. 

108 ὄρνιθες, ροτιΤ]γ}, ἃ5 οἵΐθῃ. 
104 ἐτρέφοντο : ἔοτγ {Π6 Ρ]. νὉ. ψὶ ἢ 

πθϑαῦ. Ρ]. ΒΘ ].. 8006 {μθ6 ποῖθ 
ΟΙ 1, 2, 88. Οὔδβοσγνθ ὑμαῦ ἤθὺθ 
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80 

ἜοΟνΣ ΠΡ, παρ. Κὶ Φ ΕΗ 

καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν δὲ καὶ 
τς ἣν ς Ἁ ᾽ -» ᾿' , 3 Τὰ ς Ν 

αὐταὶ αἱ κριθαὶ ἰσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο, οἱ μὲν 
᾽; «ς Ν ᾽ , ,, ᾽ " ω» ξὸ ς ͵ὔ 

μείζους οἱ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες" τούτους ἔδει ὁπότε 
΄ , ᾿ τ , ΄ δι , " Ξ 

τις διψῴη λαβόντα εἰς τὸ στόμα μύζειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἣν, 
ε ᾿ ἣ 5 α Ν 

εἰ μή τις ὕδωρ ἐπιχέοι: καὶ πάνυ ἡδὺ συμμαθόντι τὸ πῶμα ἢν. 
ε »- “- Ν ͵ - ,ὔ Ψ 

ὁ δὲ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης σύνδειπνον 
τ ,ὔ αὐ »"“" » Ν Υ ᾽, ,ὔ [τ » “-“ ᾽ὔ 

ἐποιήσατο καὶ θαρρεῖν αὐτὸν ἐκέλευε λέγων ὅτι οὔτε τῶν τέκνων 
, -“ “ 

στερήσοιτο τήν τε οἰκίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν ἐπιτηδείων 

ἀπίασιν, ἢν. ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι ἐξηγησάμενος φαίνηται 
» ἊΣ Ἃ ᾿ » » ΄, ἃ Ἂ “ ε α κ 
ἔστ᾽ ἂν ἐν ἄλλῳ ἔθνει γένωνται. ὃ δὲ ταῦτα ὑπισχνεῖτο, καὶ 

΄ 3 ἢ ͵ - ΄ 
φιλοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνθα ἣν κατορωρυγμένος. ταύ- 

την μὲν τὴν νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως ἐκοιμήθησαν ἐν πᾶσιν 

ἀφθόνοις πάντες οἱ στρατιῶται, ἐν φυλακῇ ἔχοντες τὸν κωμάρχην 
“ - -“ ᾿ ΄ 

καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ὁμοῦ ἐν ὀφθαλμοῖς. 
“- δ᾽ 5 (4 [ὦ ,ὔ ἘΞ ἴω ἊΝ βὰ Ν “ ν 

τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ Ἐενοφῶν λαβὼν τὸν κωμάρχην πρὸς 
7 ’ Ν 

Χειρίσοφον ἐπορεύετο: ὅπου δὲ παρίοι κώμην, ἐτρέπετο πρὸς 
»" Ἷ Α “ 

τοὺς ἐν ταῖς κώμαις καὶ κατελάμβανε πανταχοῦ εὐωχουμένους 
᾿ ᾽ , ΝΥ }] , » 7, Ν κ 

καὶ εὐθυμουμένους, καὶ οὐδαμόθεν ἀφίεσαν πρὶν παραθεῖναι 

{86 ἰᾶθ8α οὗ Ῥ]ασα} ν 15 Θ ρ Πἃ- 

Β5ΙΖθᾶ, 
1056 οἶνος κρίθινος, δαγ]οῃ-τὐΐγν (1.6. 

θ667)). 

106 ἰσοχειλεῖς, Ποαΐίη, ἰευοὶ τὐτέ], 

ἐΠ6 Ὀγ την. 

107 γόνατα, 7ογιΐ8. ΕῸΓ ΒΌΘΗ τηθ6- 

[Δ ΡΏΟΓΙΒ, ο΄. ἀκρωνυχία, 171, 4,154, 

8ΔΠ4 μαστός, ο. 2. 25. 

108 ἄκρατος, δίγοησ. ΓΠΘ τθοκϑ 

ΟΙΘ 8 ἰθιηρογαίθ ΡθΟΡ]6, Γθρα- 

ἸΑΥ]Ὺ αΠ] αὐϊπρ {Π6ῚὶΓ τὶηθ ΜΙ] Π 

ΤΊΟΓ6 {Π8η 15 Βα οὗ νγαΐθυ. 
109 συμμαθόντι, δ  ΟΠΘ ὈΘΟΔΠῚ6 

δοοσαβίοχηθα ἴο 10. ΒῸΓ {Π9 αϑύ., 

ο΄. 1, ὅ, 55. 
110 σύνδειπνον ἐποιήσατο: οὗ. ΤΙ, 

5, 103, 
11 οὔτε - -- τε: 67. ΤΠ, 2, 58, δη8 

{86 ποῖΐθ. ΤῺΘ ρΡδιϑ] 6] 151. 1Β 

Βουρῃῦ θνυθὴ ψΠΘΓΘ {Π6 510})]. 

ΘΠ ΔηρΡΘ5. 

1129 στερήσοιτο: [ιὖ. τη]. 85 Ρ855. 

ἀντεμπλήσαντες . .. ἀπίασιν, ἐπον 

τὐοια ἢ (ἴην, γΘοΟΉ 61,86) θ6ΓΟΥ 6 

ἐμου [ο . 

118 ἐξηγησάμενος φαίνηται, «Ποιία 

ῬΥουδ ἰο ματνο βιισσοδίοα. ΟἿ. 

{86 ποίθ οἡ 1, 9, τό. 

114 ἐστ᾽ ἄν. Θ66 {Π6 ποίθ οῃ 1, 9, 38. 

115 οἶνον: ῥΡΓΟΙΘρδῖὶβΊ ΤῊ νγὰϑ 

ἀου 1655 στᾶρθ ν᾿ η6. 
116 ἐν πᾶσιν ἀφθόνοις: ΟὙ. ΤΙ], 2,192. 

Ἦτο [{Π6 βγοῃρ' Ρῇτα56, ΟΠ] ον 

ὈΥ πάντες οἱ στρατιῶται, ΘΙΏΡΠἃ- 

ΒΙΖΘ5 ᾧπ9 οοπίγαβῦ ψὶ ἢ {ΠῸ6ῚΓγ 
γτϑοθηῦ δ γβῃ !Ρ5. 

122 οὐδαμόθεν ἀφίεσαν, ἐπ 0 656 

τὐοτιαὶ ἐμοῃ [οὐ ἐπθην 00. 

παραθεῖναι : [ῃ15, 1 διακονῶ (οἤ, 
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1950 

185 

140 

952 Αἀπαρειβῖ8 

᾽ “-“ » ᾿ “ 36 » 7 5» Ἀ Ἁ » Ν 

αὐτοῖς ἄριστον: οὐκ ἣν δ᾽ ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ τὴν αὐτὴν 31 

, ’, " Φ νΝ “ , 2 , ; 

τραπέεςαν κρεᾶαᾷ αἀρνέεια. εριφέεια, οιρεια,. μοσνχέεια, 0 νίθεια, συ»ΣὟ. " 2 

πολλοῖς ἄρτοις τοῖς μὲν πυρίνοις τοῖς δὲ κριθίνοις. ὁπότε δέ 

τις φιλοφρονούμενος τῳ βούλοιτο προπιεῖν, εἷλκεν ἐπὶ τὸν κρα- 
“ ΝΜ 2 ΄ » ς “ ΄ “ “ 

τῆρα, ἔνθεν ἐπικύψαντα ἔδει ῥοφοῦντα πίνειν ὥσπερ βοῦν. καὶ 

τῷ κωμάρχῃ ἐδίδοσαν λαμβάνειν ὅ,τι βούλοιτο. ὃ δὲ ἅλλο μὲν 
5 Ν Ε ’ὔ « ,ὔ [ον “Ὁ Μ ἊΝ «ς Ν 9.5. 

οὐδὲν ἐδέχετο, ὅπου δέ τινα τῶν συγγενῶν ἴδοι, πρὸς ἑαυτὸν ἀεὶ 

ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον πρὸς Χειρίσοφον, κατελάμβανον 

κἀκείνους σκηνοῦντας ἐστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ στεφά- 

νοις, καὶ διακονοῦντας ᾿Αρμενίους παῖδας σὺν ταῖς βαρβαρικαῖς 

στολαῖς: τοῖς δὲ παισὶν ἐδείκνυσαν ὥσπερ ἐνεοῖς ὅ,τι δέοι 

ποιεῖν. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐφιλοφρονήσαντο Χειρίσοφος καὶ Ἐξενο- 

φῶν, κοινῇ δὴ ἀνηρώτων τὸν κωμάρχην διὰ τοῦ περσίζοντος 
ς 7 ΄ Μ [᾿ , ἃ 3. Ἂν “ ᾽ 7 ᾿ ΄ 

ἑρμηνέως τίς εἴη ἡ χώρα. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι ᾿Αρμενία. καὶ πάλιν 

ἠρώτων τίνι οἱ ἵπποι τρέφονται. ὅ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι βασιλεῖ 

δασμός: τὴν δὲ πλησίον χώραν ἔφη εἶναι Χάλυβας, καὶ τὴν 
ἐοῶνχ Υ τς Ν ΞΊΒΕΩΝ , Ν Μἶ » ς »-- “ 
ὁδὸν ἔφραζεν ἡ εἴη. καὶ αὐτὸν τότε μὲν ᾧχετο ἄγων ὁ Ξενοφῶν 

Ν ) “ ᾽ Ν πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ οἰκέτας, καὶ ἵππον ὅν εἰλήφει παλαΐτερον 

διακονοῦντας, Ὀοίον, 1. 132), 156. 1Π6 

ΘΟ ψοταὰ Ι͂ῸΓ βουνίηρ δ 

[8 019. 
128 οὐκ ἣν δ᾽ ὅπου οὐ: ἴοΥ᾽ [Π9 

ΒΙΓΟΠρ' ΡΏΓΔΒ6, οΓ. οὐκ ἔστιν ὅπως 

οὐκ, 11, 4, 15, ἀπα [Π6 ΘΟΙΏΤΠΟῊ 

οὐδεὶς ὅστις οὐ (οὐ Υ ο(ἰ}}. 

120 προπιεῖν, ἐο αγἵης υϊ8 οαϊέλι. 

127 βοῦν: αὐἰγταοίοα ἴο {Π6 οᾶ56 οὗ 

γῦο 5ῃουα Πᾶν Ἰοοκρα 

ἴον βοῦς (86. πίνει). 

129 ἐδέχετο: ποῖθ [ῃ6 ἴθηβθ; δὲ 

τὐοια αὐοορέ ποίη οἶ56. 

181 σκηνοῦντας: ΠοτγοΞΞεύὐύωχουμέ- 

αὐτόν. 

νους, 

ἐστεφανωμένους: ἰῃΠ6 σαν] ηα τνἃ5 

ἢ ἰπα!βροηβα ]6. δΔΟΘΟΙΏΡΔηΪ- 

τηθηΐ οὗ ἃ τοῖς Ραπαιιοῦ, ον Θ ἢ 

ΜΏΘη {ποῖθ ψὰβ πούμϊηρ Ὀαΐ 

Πδγν ἴο τχᾶ|κθ ἴΐ οἵ. 

188 ὥσπερ ἐνεοῖς: {Π6 ον, οἵ 

ΘΟΌΤΒΘ, ἀπ ογβίοοα πὸ ατθϑοῖκ. 

189 Χάλυβας: ἴἢπ60 πᾶτηθ οἵ {86 

ῬΘΟΡΙΘ ἴοῦ 896 πϑῖηθ οὗ {6 

οοπηΐύγυ; 67. Πισίδας, 1,1, 62, ἃπὰ 

{86 ποίῖθ. 

140 αὐτόν: {Π6 Θοτηάτοῖ. ΤῊΘ πον 

ἰθ. ΒΙΓΟΠΡῚΥ ΘΙ ΡΒδβισθα Ὀν ἴ8 

ῬΡοβιτῖοῃ. 

τότε μέν: οοηϊταβύ ἐπεὶ δ᾽, ὈΘΙΟΥ, 

Σ ΘΟ: 

141 πρὸς... οἰκέτας, ἐο ᾿υ18 Γαηι- 

ἐΐϊψ (ἴ. 6. ἐἢ6 σοηιανο }} }8).. ΤῺΘ 
τοῆθχινο τοῦουϑ θ8οὶς ἴο {Π6 θιη- 

ΡῬΒδίϊο νογα, Ὦθγθ {Π6 ΟὈ]., ποῦ 

{Π6 5110]. οὗ πὸ ββηΐθποθ; βθ6 ἃ. 

994: Ἡ. 683, Ὀ; Β. 470. ΤῊΘ οο- 

ΤΊ ΔΓΟΠ 5. το] αύϊνοβ ΘΓ ἴῃ [9 

ψΠΠ]αρθ τ Βοτο Χρη. ἃπα ὨΪβ ΠΘῈ 

ΓΘ αυδγίογθα (8 24). 
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ΘΟ 15. Ὁ. ΨῚ 2855 

δίδωσι τῷ κωμά ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν ῳ κωμαρχῃ ρ ἜΝ 
ἱερὸν εἶναι τοῦ Ἡλίου, δεδιὼς μὴ ἀποθάνῃ: ἐκεκάκωτο γὰρ 

ὑπὸ τῆς πορείας - αὐτὸς δὲ τῶν πώλων λαμβάνει, καὶ τῶν ἄλλων 

στρατηγῶν καὶ λοχαγῶν ἔδωκεν ἑκάστῳ πῶλον. ἦσαν δ᾽ οἱ 
΄ “ “ ᾿, “ Ὁ , Χ ΄ ταύτῃ ἵπποι μείονες μὲν τῶν [Περσικῶν, θυμοειδέστεροι δὲ πολύ. 

) “ Ν ᾿ ΄ ε , Ν Χ , “ “, ἐνταῦθα δὴ καὶ διδάσκει ὁ κωμάρχης περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων 

καὶ τῶν ὑποζυγίων σακία περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος 

ἄγωσιν: ἄνευ γὰρ τῶν σακίων κατεδύοντο μέχρι τῆς γαστρός. 
Δ οἱ Ἁ ς 

ΥΙ. ᾿Επεὶ δ᾽ ἡμέρα ἣν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παραδίδωσι 
Ἁ » “ “ 

Χειρισόφῳ, τοὺς δὲ οἰκέτας καταλείπει τῷ κωμάρχῃ, πλὴν τοῦ 

υἱοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος- τοῦτον δὲ Πλεισθένει ᾿Α μφιπολίτῃ 
΄ , “ » “ ΄ γΆ Μ ᾿ »-“ 

δίδωσι φυλάττειν, ὅπως εἰ καλῶς ἡγήσοιτο, ἔχων καὶ τοῦτον 
ἀεῦᾳ 
ΑἸΓιΟΙ.- 

-“ Ν ᾽ 4 » ΄ πλεῖστα, καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. 

ἈΝ ᾽ δ » ΄ὔ ᾽ “ ᾽ , ε 3 ’΄ 

Καὶ εἰὸ Τὴν οἰκίαν αὐτου εἰσεφόρησαν ως ἐδύναντο 

“ »" δ᾽ ᾽ »“ ς 

Ἤγειτο δ᾽ αὑτοῖς ὁ κω- 

ἄρχης λελυμένος διὰ χιόνος: καὶ ἤδη τε ἣν ἐν τῷ τρίτῳ μαρχη μ Χ' ΠΘη ἢ Ὁ ΠρυΤα 

εἰλήφει: 6600 1Π17|, 3, 819 οΥ ΨΥ, 4, 

821. 

παλαίτερον, οἰ αὖ8}, ἃ. ΘΟΥΩΤΉΟῊ ἔοτοθ 

οὗἩ [89 σοΙΏΡ. 

142 ἀναθρέψαντι καταθῦσαι, ἰο ζαΐ- 

ἔθη, 0 απαὰ βαογίῇεο. 

148 ἱερόν, ξαογεοα ἰο; “ιῖῃ ῬΟΒΒΘΒ5. 

σθη. Τῃθ Ῥρυύβιίδηβ βδουιῆσθα 

ΠΟΙΒΟΒ δὖ {[Π6 ἔθαβί οὗ ΜιΌΏΓ88Β, 

{Π6 βὰπη ροα. 

εἶναι : πον αἰ ΠΠΘσθηΐ ἔγοιῃ ὄντα 9 ΟἿ. 

1, 3, 100, 8πη4 {Π6 ποΐθ. 
144 ὑπό: ἃρϑῖη 8 βἰίρῃς του οἵ 

ῬΘυβοη Ποδίϊοη. 

τῶν πώλων: ρϑγί{ἰν6 ρθη. 

145 ἑκάστῳ: {15 Βιισροβίβ ἃ ἔδι 

ἸΔΥΘΘΙ ΠΌΠΟΙ πὴ {Π6 βϑνεη- 

ἴθϑθῃ τηθηςὶοηθα ἴῃ 824. ῬΡοβ- 
Β101ν {Π6 ΠΌΤΩΌΘΙ 18 ἱποογτθοΐ, ΟΣ 

Χρη. ΤΥ Πᾶνθ τηθϑηΐ [86 ρεη- 

ΘΥΔ 5 8Ππ6 οδρύϑ!πβ οἵ Πὶβ. ον ἢ 

αἰνβίοη. 

146 μείονες : {Π15 ἀφδοτί ρὕϊοη οὗ {Π6 

ΑΤτΘηΪ8 ἢ ΠΟΙΒΘΒ ἰΒ Θοστοθοτγαύθα 

ὈΥ τποᾶθτῃ ἔσᾶνθὶθοσβ. 6 [Β1ηΚ 

οὗ {9 τπηυβύϑηρ οὗ ΟἿἿΤ ψγϑβίθυῃ 

ΡῬΙΔ1η8. 

πολύ: Θοτηρῃϑύϊο ροβί ἴθ. 

148 σακία: 8. Βοτί οὗ Βπον-5ῆ 06. 

'ΓῊΘ οαδβίοσῃ 511} ρσθνϑ1}5 ἴῃ {Π9 
Οϑαοδβαβ. 

ΟἜΆΑΡΤΕΕ ὟἹΙ 

1 τὸν μὲν ἡγεμόνα, μίγη (ἰ. 6. {76 

ΘΟΉναΥ ἢ), α8 σιυαθ. τῷ κωμάρχῃ 

1υ8ῇ6 θοὸν (ἀδί. οὗ δαναπίαρθ, 

ἰηβίθδα οἵ ροββθββ. ρ6.) ΒΘΘΙῚΒ 

ἴο Βᾶνθ θθϑθη 84666, [ἢ σϑηαΐπο, 

ἔοτ [6 βακθ οὗ ρϑγὰδ]] 6] 151η. 

4 ὅπως. .. ἀπίοι, ἑγηέογηαϊΐης, 17 Το 

δ πομία ρους αὐτὶ πμογοβέ σιΐαο, 

ἐο ἰοεἐὲ μίην σὸ ποηιθ, ἑαϊρίη [υ18 
80Ήη τουτί, ᾿ἴη. 

λελυμένος, 7766 ἔγοηι Ὀοπα5. Οοη- 
χα Ὁ: ὧν ὦ. 

καὶ ἤδη τε ἣν -- - καὶ: 1.51 
ΓΗΘ ν. 15. ῬΓΟΌΘΌΙΥ ᾿ΠΠΡΘΓΒ., 8’ 

{ἘΠ 616. 

«1 
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254. Απαραβίβ 

“" Χ Υ͂ ͵ » [ρῳ .] , “ ᾽ ᾽ , 

σταθμῷ, καὶ Χειρίσοφος αὐτῷ ἐχαλεπάνθη ὅτι οὐκ εἰς κώμας 
» Δ ᾿Ὶ Ε “ » 3 » “ , ᾽’΄ ε Ἀ 

ἤγαγεν. ὃ δ᾽ ἔλεγεν ὅτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. ὁ δὲ 
Υ φι ον Μ ", δ᾽ " 2 Ἁ ΄ 5 -“ - 

Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισεν, ἔδησε δ᾽ οὔ. ἐκ δὲ τούτου ἐκεῖνος τῆς 

νυκτὸὲξ ἀποδρὰς ᾧχετο καταλιπὼν τὸν υἱόν. τοῦτό γε δὴ 
͵ λ μα “ , , 2 Ὁ ͵ » ᾽ὔ 

Χειρισόφῳ καὶ Ἐενοφῶντι μόνον διάφορον ἐν τῇ πορείᾳ ἐγένετο, 
ιπ [ον ,Ξ ,’ , Ἁ » Ἷ , Ἀ » ΄ 

ἡ τοῦ ἡγεμόνος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. Ἰ]λεισθένης δὲ ἠράσθη 

τοῦ παιδὸς καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτῳ ἐχρῆτο. 

μετὰ τοῦτο ἐπορεύθησαν ἑπτὰ σταθμοὺς ἀνὰ πέντε παρα- 
“-“ Ν “ “' “ 

σάγγας τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν, εὖρος πλεθριαῖον. 

ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν σταθμοὺς δύο παρασάγγας δέκα: ἐπὶ 

δὲ τῇ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῇ ἀπήντησαν αὐτοῖς Χάλυβες καὶ 

Τάοχοι καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ κατεῖδε τοὺς πολε- 

μίους ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ, ἐπαύσατο πορευόμενος, ἀπέχων εἰς 

τριάκοντα σταδίους, ἵνα μὴ κατὰ κέρας ἄγων πλησιάσῃ τοῖς 

πολεμίοις: παρήγγειλε δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις παράγειν τοὺς λόχους, 
“ »ὶ Χ , ’, Ὰ , 2 Ν Ν "Ν ς 

ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ στράτευμα. ἐπεὶ δὲ ἦλθον οἱ Τ 
5 ΄ , Χ Ν ΄ Ν 

ὀπισθοφύλακες, συνεκάλεσε στρατηγοὺς καὶ λοχαγούς, καὶ 
«ς “-“ 

ἔλεξεν ὧδε. Οἱ μὲν πολέμιοι, ὡς ὁρᾶτε, κατέχουσι τὰς ὑπερβο- 

λὰς τοῦ ὄρους. ὥρα δὲ βουλεύεσθαι ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνι- 

8 ἐχαλεπάνθη: {πΠ6 ἀδροπθπηῦ ἕοσπη 18 ἠράσθη: ἱηρτοδβῖνθ δου; Οὐ 1, 

ἰϑ ΤῶγΘ. Α τθἃ] ρ885. 15 Του πα ἴῃ 1, 45. 

ῬΙαΐο. 14 ἐχρῆτο, Γοτηεἰ. ΟἿ. ὉΠ Ταῦ. τέο". 

οὐκ εἰς κώμας : ἔτοτη {86 ἀοβουιρίϊοη 15 ἀνά: εὖ. ΠΠῚ, 4, 85. 

ἴῃ 825 1Ὁ νν1}1 6 Οἰθαῦ ὑπαΐ ν]-ὀ 16 Φᾶσιν: οσθΓγίδιην ποῦ {πΠ0 ἔαὰ- 
Ιᾶσϑβ οουἹα θα β]ν Πᾶνθ Θβοδρθα τ 1] 1ὰν ῬΉ 8515,  ῖοἢ ἥονβ ἰηΐο 

ποΐϊοθ, 1665 {Ππ0 ρσαϊάθ ΟἤΟΒΘ {Πη6 Επαχίηθ ἔγοτη ῃθ θϑβί, ἃ]- 
ἴο τονθὰ] {ποῖ ; ΟΠ Ἰθορ μα5᾽ {ποὰυρ {μ6 ἀτθοῖβ ἀου 1658 

δῆρου τη8γ, ὑμοσθΐογθ, πᾶνθ ὈΘ6ῃ ἐποιρμῦ τ γγᾶβΒ. 1 τητιβδύ Πᾶνθ 

7αθίῖποα, Αἴ {Π6 βᾶπηθ {1π|6, 1ἢ Ὀθθὴ ἃ ὈγᾶπΟἢ οὗ [ῃ6 ΑΤΙΆΧΘΒ; 

{86 ν]ΠᾶρῸβ ποτ συ 6] βοδί- Β66 {Π6 ΤΠΔΡ. 

ἰοτοα, {πΠ6 σαϊᾶθ τᾶν Πᾶν θθθὴ πλεθριαῖον: ο΄ 1, 2, 80 ἔ,, ἀπ {86 

Πποποβῦ. ποῖθ. 

10 ἔδησε δ᾽ οὐ: 5814 ποῦ ἴο της 18 ὑπερβολῇ: εΥ 1, 2, 143, 
ΟΕ τ βορ μι τβ᾽ οἴθυηθπουν, θα μΠ]Β 21 κατὰ κέρας, τη) σοι λγι---ἰῃ οΥ- 

1δοὶς οἵ οα αὐϊοη. θὺ οὗ τηϑ το. 
11 ἀποδρὰς ῴχετο: (7. 11, 4, 105, 32 παράγειν: 7. 6. παρ᾽ ἀσπίδα. 

8 η6 {Ππ0 ποῖϑ. 20 ὅπως. .. ἀγωνιούμεθα: ο΄ 1, 1, 

12 διάφορον, εἰἰδασγοοηιθηΐ. 14, ἀπ {89 ποΐθ, 
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ῬΘΟΙΣ ΤΥ πα. ΡΨ] 255 

ούμεθα. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ παραγγεῖλαι μὲν ἀριστοποιεῖσθαι 

τοῖς στρατιώταις, ἡμᾶς δὲ βουλεύεσθαι εἴτε τήμερον εἴτε αὔριον 

δοκεῖ ὑπερβάλλειν τὸ ὄρος. ᾿Εμοὶ δέ γε, ἔφη ὁ Κλεάνωρ, 

δοκεῖ, ἐπὰν τάχιστα ἀριστήσωμεν, ἐξοπλισαμένους ὡς κράτιστα 

εἰ γὰρ διατρίψομεν τὴν τήμερον ἡμέραν, 

οἵ τε νῦν ἡμᾶς ὁρῶντες πολέμιοι θαρραλεώτεροι ἔσονται καὶ 

ΘῚῈΡ. Ξ᾿ Ἃ » ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. 

Μ 3. ε ΄ὔ΄ ἊΨ: ’ὔ ἄλλους εἰκὸς τούτων θαρρούντων πλείους προσγενέσθαι. 
Ν “-“ »"»- ἴον Φ Ξ 3 Ἀ δ᾽ ω ’ Ε] Ν 

μετὰ τοῦτον Ξξενοφῶν εἶπεν ᾿Εμγὼ δ᾽ οὕτω γιγνώσκω. εἰ μὲν 

ἀνάγκη ἐστὶ μάχεσθαι, τοῦτο δεῖ παρασκευάσασθαι ὅπως ὡς κρά- 

τιστα μαχούμεθα" εἰ δὲ βουλόμεθα ὡς ῥᾷστα ὑπερβάλλειν, τοῦτό ἐ -᾿ 

μοι δοκεῖ σκεπτέον εἶναι ὅπως ὡς ἐλάχιστα μὲν τραύματα λάβω- 

μεν, ὡς ἐλάχιστα δὲ σώματα ἀνδρῶν ἀποβάλωμεν. τὸ μὲν οὖν 

ὄρος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ᾽ ἑξήκοντα στάδια, ἄνδρες δ᾽ ) ᾿ ρ 

οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί εἰσιν ἀλλ᾽ ἢ κατ᾽ αὐτὴν τὴν 
ζκῳ»,ὕ, Ἁ Φ “-» ον ΕΑΝ ὁ ΝΜ Ν ΄, 

ὁδόν: πολὺ οὖν κρεῖττον τοῦ ἐρήμου ὄρους καὶ κλέψαι τι πει- 

ἄσθαι λαθόντας καὶ ἁρπάσαι φθάσαντος, εἰ δυναίμεθα. μᾶλλον ͵ » μ 

ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ἀνθρώπους παρεσκευασμένους μάχεσθαι. 

τ 

28 ἡμᾶς δέ: ΘΧΡΙΘΒΒΘΕ ἴον [Π6 581 

οὗ βιρῃδβὶβ, δ ΠουΡῊ {Πθγὸ 15 

ΠΟ ΟΠ δηρθ οὗ βΒ}]. 
29 ὑπερβάλλειν: ποΐθ {Π6 δ Π56. 

Κλεάνωρ: 566 ἐπ6 Τηἰτοᾶ., 8. 38. 
81 εἰ γὰρ διατρίψομεν: ἃ γΆΓΠΪΠΡ 

σοοπαϊοπ; οἵ. 1, 5, 90, ᾷηα [Π6 

ποίθ. 

88 πλείους : ΡΓΘΟΑ. (ἔπ Ια 67 γιίηι- 

θ678). 

προσγενέσθαι: αἴζξεοι εἰκός [Π 6 Ῥ͵ΓΘΒ. 

ΟΥ̓ 801. ἰηῆΠ. 15 Θοτητηοῃ, ποῦ {Π6 

ἕαξ. 8106. 

84 ἘΞενοφῶν: : {Π6 [ο]]ονὶηρ τποίοσγ- 

168] ΒΡΘΘΟΒ 5 'ἴπ τηϑικρα οοη- 

ὑγαβῦ ψιἢ [Π6 Δα ΠΟΥ 5 ΠΑΥΤ ΌγΘ 

βίγ]θ; 566 {89 Τπύτοα., 8 40. 
817 ὅπως... λάβωμεν. ... ἀποβά- 

λωμεν: ΟΪ. οἰαιβθ σιΐῃ 5860].:; 

67. 1,1, 20, ᾶἃπα {Π6 ποῖΐϑθ. 

ὃ8 σώματα ἀνδρῶν : ἃ ΞίτοΟηρ ΡἢΓδ56 

ἔΟΥ ὨϊθΊι. 

859 τὸ ὁρώμενον: νι ὄρος. Τἰ5 ΡοΞΙ- 

[ϊοη βυρσοβῖρ ὑπαῦ 1 νγὰβ ἃ 

αἰτζοτ- Πουρ ἢ. 

ἐπί: οΥ. ἐπὶ πολύ, 1, 8, 28. 

40 ἀλλ᾽ ἤ, βαῦο ΟἸΠη. 

41 τοῦ ἐρήμου ὄρους: ῥΡεγὑϊ{᾿γ8 ρθη. 

ψ ἢ τι. ΓΘ Ροβιςοη 15 θη ρ  δίϊο. 

κλέψαι. .. καὶ ἁρπάσαι; οί ἴη- 

ἤη5. ἀθρϑθπα οἢ πειρᾶσθαι. 6 

ΤΟΥΤΉΘΡ Π85 ΓΘίθγθποθ ἴο βίθδ!ῃ, 

{Π6 Ἰαὐύον ἴο ἃ βΒι ααθη 485}, 5ΒΈ ΘΗ 

85 ὑΠῦ ἀΘβουι 66 ἴη 171,4, 8544 Εἴ, 

ΤἼΠΘ αἰβυϊποίϊοη 15. τη θ. οἰ ΘΔ ΓΘΥ 

Ὅν {Π6 8ϑοοοιηρϑηνπρ Ρδτίϊοβ. 

Νοῖθ ὑμπ8ῦ [Π6 πβ8] σοηβύγ πο] 0 

οὗ λανθάνω ἃπα φθάνω 15 ΠΘΙΘ Το- 

γεοΥβθα ; 866 ἃ. Μ. 1. 893. 

42 εἰ δυναίμεθα: 1468] ορί.. γγΠΘΓΘ 

ἢν δυνώμεθα γηϊσῃηῦ ἤδᾶνὸ ὈΘΘη 6χ- 

Ρϑοίρα. 

μᾶλλον ἤ : αἴζεν κρεῖττον: {Π 6 ΞΘΟΟΠΩ͂ 
ΘΟΙΏΡ. 15, οἵ οοιβθ, τα πηαδηΐ. 

90 

35 



45 

280 πααβ8 

ολὺ γὰρ ῥᾷον ὄρθιον ἀμαχεὶ ἰέναι ἢ ὁμαλὲς ἔνθεν καὶ ἔνθ πολὺ γὰρ ῥᾷον ὄρθι μαχ ἢ ὁμ αἱ ἔνθεν 
͵ Ὑ Ν ᾽΄ Ε] Ἁ [ο ΕΝ Ἀ Ν ΄“΄ 

πολεμίων ὄντων, καὶ νύκτωρ ἀμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ πρὸ ποδῶν 
ν᾽ Ά “ ὁρῴη τις ἢ μεθ᾽ ἡμέραν μαχόμενος, καὶ ἡ τραχεία τοῖς ποσὶν 

ἀμαχεὶ ἰοῦσιν εὐμενεστέρα ἢ ἡ ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. 

καὶ κλέψαι δ᾽ οὐκ ἀδύνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἐξὸν μὲν νυκτὸς 

ἰέναι, ὡς μὴ ὁρᾶσθαι, ἐξὸν δ᾽ ἀπελθεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν 

παρέχειν. δοκοῦμεν δ᾽ ἄν μοι ταύτῃ προσποιούμενοι προσβαλεῖν 

ἐρημοτέρῳ ἂν τῷ ὄρει χρῆσθαι: μένοιεν γὰρ αὐτοῦ μᾶλλον 
Φ , ς ’ 3 ἣν , . Ν Ν »“" ΄ 

ἁθρόοι οἱ πολέμιοι. ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι: 
᾿ “ Ν »"᾿ ἊΣ ῪΣ Ἷμ 9 Ἂ Ἁ ὃ ͵ὔ [ 

ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὦ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους ὅσοι 
᾽ ᾿ κ᾿ ς ΄ »δλ ᾿ ΄ ΄ὔ κε ν ᾽ 
ἐστὲ τῶν ὁμοίων εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ 

᾽ Ἂς 3 5» Ἂν ἊΝ , [ Ἁ ΄’ , 

αἰσχρὸν εἶναι ἀλλὰ καλὸν κλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. 
«“ Χ ς , [ Ν ἴω ΄ , 

ὅπως δὲ ὡς τάχιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμι- 

44 πολὺ γὰρ ῥᾷον. {ῃ6 ἴνο ῥτο- ΠΙ|ῈΘΓᾺ}1ν τοπαθυθα. ΒῸΓΣ {86 το- 

Ἰθοΐβ, κλέψαι 8ηἃ ἁρπάσαι, 810 

ὑδῖζοπ ἊΡ ἴῃ οἤϊαβύϊο οσᾶθυ (οΓ. 

{86 ποΐϑ οἡ 11,6,5). Χρηῃ. βῆ θ5 

ἴο ΟἸοβθ ψ ἢ κλέψαι. 

ὀρθίον . . -. ὁμαλές : {Π6 8675. ΞΌΡΡΙΥ 
{Π6 Ῥ]ασθ οὗ ἃ βιιθβέ. [267 ΟὈ].; 

ΟἿ. εὐθύωρον, Τ|, 2, “4, διὰ {6 

"οΐθ. (τι, α1580, [Πϑ ποΐθ οι πεδίον, 

ο. 4. 2. 

45 τὰ πρὸ 

γραΐ!ι. 

46 τοῖς ποσίν: νι τραχεῖα; Ἀιιΐ 

{Π6 οΤαΒ τᾶν Ὀ6 ΞΡΌΓΙΟΙΙ5. 
41 ἰοῦσιν... βαλλομένοις : ἴον {ΠῸ 

ααῦ., 67. 1, ὅ, δῦ, 8πα {πμΠ9 ποίῖϑθ. 

(ἰοῦσιν 15. ποῦ ἴῃ ϑρυθοιηθηῦ στ ἢ 

τοῖς ποσίν). 

τὰς κεφαλάς: οΥ΄. 11, 6, 23, ἀπα {π6 

ποίρ. 

48 κλέψαι, οἸη ρΠ αἰ Ῥοβιτῖοη, 

ἐξὸν. .᾽. ἐξόν: 866. 85.: Ο΄.. ΤΙ. δ, 

80, Δηα] {πὸ ποΐο. 

49 αἴσθησιν παρέχειν: 1 6. 

ποδῶν, ἔτγθϑϊὶν, οὔθ᾿ 8 

ο 0 

μοαγε. 

80 δοκοῦμεν δ᾽ ἂν... χρῆσθαι; {6 

ῬΘΙΒΟΠΔ] οοηδβίγαποίοη οδηπηοῦ Ὀ6 

Ρθαϊθα ἄν, οΥ. 1, 8, 29, )ἃηα {Π6 

ηοΐθ. 

51 μένοιεν : ἄν ἰ5 ἴο ὈΘ6 ΒΡ] 166 ἔτοιη 

{Π6 ργθοθαϊηρ ββπΐθποθ. ΟἿΪν ἷπ 

ΒΌΘΙ Οα565 ΤΔΥ ποθ ρΡοΐθηζιαὶ) 
ορί. οἵηἷύ ἄν; 5606 ἴπΠ6 ποΐθ ου 

Τ. 6.,8: 8ᾳ8)8 ΟἹ ΜΕΤΡΟΟΘΟ: 

582 ἀτάρ: β5ᾶνο ἴῃ Ῥ]αΐο, ποῦ οοτη- 

ΤΏ0η ἴῃ Αἰ ργοβθ. Νοῖθ {μα 

{Π6 βῦν]θ ἤθὺθ ἰἴβ ΘΟ υβ  []0Π8]. 

ἐγώ: ποΐϑθ {Π8 δι ρ ῃβὶβ ἃπα {Π6 

οοπύτγαβί πὶ ἢ ὑμᾶς. 

συμβάλλομαι: 56. λόγους ΟΥ γνώμην, 

ΘΟ ΡΥ 688 ατὸ Ορτηίοη. 

88 ὑμᾶς . .. τοὺς Λακεδαιμονίους, 

ΔΡΡοβ. (7 1, ὃ, 94, ἀπα {Π6 ποίθ. 

δ4 τῶν ὁμοίων, ἐΐδ6 Ῥ6675, ἃ ἴθο"- 

ΠΙ68] πᾶηθ6 ἴοσῦ {ποβθ οἵ Πουῖδη 
βίοοκ αὖ ὅραγία. Τῆθ οὐδοῦ ᾿η- 

Παρ απίθ οτθ τοβϑίσιοῖθα ἴπ 

οἰνῖο τἱρηῖβ (Ἡο]οίξ, Ῥϑυϊοθοὶ). 

ἐκ παίδων, 770} δομ]οος. ΟἿ. παῖ 

( Ριιονῖϑ. 

δδ ὅσα μὴ κωλύει νόμος: {Π6 τὰ! 005 

βου γϑα ἴο ϑρατγίδη θοΥ5 γοσθ μας 

βΒοδηῦν 8η6 ΠΘΥ γΟΓΘ 8] οννϑα ἴο 

18 
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Βοος ΤΓ. Θἤωρ. ΤΙ 2854 

ΧΕ" τα ᾽ γΝ ὯΝ , κ θ 
μον παρ᾽ ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι. 

- 5" ͵ , ᾽ ᾽ ΄, ὡς ὃ 7, ν 
νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ 

“ “ 7 Χ 

φυλάξασθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ πληγὰς 

λάβωμεν. 
Ὄ τ “- ᾿ 

᾿Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κἀγὼ ὑμᾶς τοὺς ᾿Αθηναίους 
» ΄ Ἁ Φ ΜῈ Ἁ ὃ , Ἂν δ ὃ -“ 

ἀκούω δεινοὺς εἶναι κλέπτειν τὰ δημόσια, καὶ μάλα ὄντος δεινοῦ 

κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καὶ τοὺς κρατίστους μέντοι μάλιστα, 

εἴπερ ὑμῖν οἱ κράτιστοι ἄρχειν ἀξιοῦνται: ὥστε ὥρα καὶ σοὶ 
΄ τ »-- “ 

ἐπιδείκνυσθαι τὴν παιδείαν. ᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, 
“ , » Ἁ γ ΄ » » Ν , ἕτοιμός εἰμι τοὺς ὀπισθοφύλακας ἔχων, ἐπειδὰν δειπνήσωμεν, 

οἱ γὰρ 
3, [4 

ἐνεδρεύ- 

ΙΝ ὁ ͵ Ἂν Ε -- »Μ δὲ ΑΝ ΙΒ 

ἰέναι καταληψόμενος τὸ ὄρος. ἔχω δὲ καὶ ἡγεμόνας " 

γυμνῆτες τῶν ἑπομένων ἡμῖν κλωπῶν ἔλαβόν τινας 
͵ . 

σαντες: τούτων καὶ πυνθάνομαι ὅτι οὐκ ἄβατον ἐστι τὸ ὄρος, 

ἀλλὰ νέμεται αἰξὶ καὶ βουσίν: ὥστε ἐάνπερ ἅπαξ λάβωμέν τι 
ἼΙΝ Χ Ν [οὶ ς 7, » 5 ,ὔ } » Χ ᾿ 

τοῦ ὄρους, βατὰ καὶ τοῖς ὑποζυγίοις ἔσται. ἐλπίζω δὲ οὐδὲ τοὺς 

βίθϑ] ἕοοα. Τῇ σδιρῃΐ, ΠΟΘ ΨΟΥ, 

ΤΠΘΥ ἼΘΙΓΘ ΒΘΥΘΓΘΙῪ ΡῸΠΙΒΠ6α. 

58 μάλα... καιρός ἐστιν: ο΄. πάνυ 

ἐν καιρῷ, 111,1, 177. 

ἐπιδείξασθαι: {Π6 8δοτ. οἵ {Π9 51Πη6Ρ]}6 

δοῦ. Οὐπύγαβῦ κλέπτειν (ἃ 0Ον9), 

ΟὟἩὨ π6 ΒδὈϊ. 
59 πληγὰς λάβωμεν: 8 ΡοΤΙΪ- 

ῬΒΓΔΒῚ5 οὔθ ΒΌΡΡ]165 {Π6 Ῥᾶ855. 

οὗ π6 αδἔθοςινθ υθ.,; 

15 ῬΡϑυῖ. δοῦ. 15. σθρι ΔΤ] Β5ῈΡ- 

ῬΠΡα Ὀν ΓΘ ῬΉΏΓ8ΞΘ, πληγὰς δέδωκα. 

Ο΄. ἴῃ ποῦθ οἡ 11, 4, 48. 

69 δεινοὺς... κλέπτειν, ἐ6 7710 16 Γοἰ. 

ἰοιῦ8 αἱ βἰοαϊζησ. ἘΒτοΙη 56 ἢ ἃ 

56 ἰὕ 15. Θᾶ5.ὺ ἴο 566 ΠΟΥ͂ δεινός 

ΘΟΙΠ6Β ἴο Τηθ68η Εἰθ1)67., ΟἸΠΔΙΡῸΒ 

οὗ ὈΓΙΌΘΥν 8Πη6 ΡΘΟυ]δί!Οη. ΚΥΘΓΘ 

ΘΟΙΠΠΟη 8ὺ Αἴπθηβ. οι νγ9 

ἴο Ὀο]Θνο Ασϊβύορ απο πα {πῃ6 

οτὐαουνβ, 16 ΞΟ Ό]α οΘοποὶπαθ ὑπαΐ 

ἴθιν τη ἴῃ ῬΆΒΡΙΙΟ 11Πἴ ΘΓΘ 

Βοῃοϑβῦ. 

ὄντος : ΟΟΠΟΘδβῖνθ, ΜΙ ἰηύθηβὶνθ 

καί. 

πλήττω. 

ΟΠοβοη ἴο τοίου Ὀδοὶς ἴο 

ΤΠῊΘ ῬΘηΔΙΥ νγὰ5 ἃ ΠῚΘ 

οὗ ἀΠοΌ 16 {Π6 διποι ηὖῦ ΔΡΡΓΟΡΓΙΙ- 

αὖρα, 1055 οὗ οἰνῖο τἱρηῦβ, 8 Π]Βῃ- 

τηθηΐ, ΟΥ Θυθη ἀθϑίῃ. 

608 κρατίστους, ψΟ01:7 δε 5 ἨϊΘΉ,. 

64 εἴπερ, ἐμαΐ 18, 17. 

ὑμῖν: ΘΥΠΙΟΔ] δ. (ἐο δ6 μουν γι1615). 

ΤῊΘ ρου! οὗ ΟΠ ΙΒΟΡ ἢ δ᾽ 

ΔΠΒγΘι Π85 166 ΒοΙη6 ἴο 566 ἰῇ 

{15 δρίβοάβ. ἃ σϑιῃϊηίβοθποθ οὗ 

{ῃ 6 48 ΓΓ6] τηθη ]οηθα [η 8 9. 

θ5 ἐπιδείκνυσθαι, ΡΕΥΠδΡ5, ἔο 566 

αδοιέ Ἑποιοΐηρ; ποῦ Θχϑοῖν ἃ5 

ἐπιδείξασθαι, ἃ ὈΟνΘ. 

68 κλωπῶν : ΟἤοΒοη ἀοα 1655 τ ἢ 

Τοΐοσθποθ ἴο κλέπτειν; 566, Πον- 

ΘΥ͂ΘΙ, 6. ὅ. 8.12. 

69 τούτων καὶ πυνθάνομαι, 7 ἰ6αΥ̓Ή, 

7τγόηι ἐπ θην, δοβίαθα οὐΐιον ἐπι 5. 

70 νέμεται αἰξὶ καὶ βουσίν, ἐβ σγαξοα 

Οὐοῦ ὃμ σοαΐβ απαὶ οαἰίίο. Τ1π 

{πΠ6 δού. οοηῃδβίγποίςοι {πΠ6 51]. 

15 Π πογτάβιηθῃ, ποῦ {Π6 8} 1188. 

11 βατά: οἵ. 111, 4, 199. 

δεινοῦ: 

δεινούς. 
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2838 Αἀπαραβῖβ 

͵ὕ “ »Μ ᾿ Ἀ » ΄ “-“ Ε μα ,ὔ 5 ᾿ “ 

πολεμίους μενεῖν ἔτι, ἐπειδὰν ἴδωσιν ἡμᾶς ἐν τῷ ὁμοίῳ ἐπὶ τῶν 
Μ » Ἀ Ἀ “- τι ’, ΄ ᾽ Ἀ " φ »" ἄκρων: οὐδὲ γὰρ νῦν ἐθέλουσι καταβαίνειν εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν. 

Δὺ »" “ . 

ὁ δὲ Χειρίσοφος εἶπε: Καὶ τί δεῖ σὲ ἰέναι καὶ λιπεῖν τὴν 
7 ’ ΕΝ 

ὀπισθοφυλακίαν: ἀλλὰ ἄλλους πέμψον, ἂν μή τινες ἐθέλοντες 
» Ν , ἀγαθοὶ φαίνωνται. 

ΕῚ ΄ ΕῚ ἊῬ Ἵ Ἁ ΕἾ ς , Μ 

ἐκ τούτου ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεὺς ἔρχεται ὁπλίτας ἔχων 
ἣν 5 ’ὔ « 7» -“ Ν ΤΡ , ᾽ “ ΄- 

καὶ ᾿Αριστέας ὁ Χίος γυμνῆτας καὶ Νικόμαχος Οἰταῖος γυμνῆ- 
Ἷ , ΄ 

τας" καὶ σύνθημα ἐποιήσαντο, ὁπότε ἔχοιεν τὰ ἄκρα, πυρὰ καίειν 

πολλα. 

γαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν ὡς δέκα σταδίους πρὸς 

ταῦτα συνθέμενοι ἠρίστων: ἐκ δὲ τοῦ ἀρίστου προή- 

Χ ΄ “ ς ' 74 ΄ “ 

τοὺς πολεμίους, ὅπως ὡς μάλιστα δοκοίη ταύτῃ προσάξειν. 
᾿Επειὸ Ν δὲ ὃ Ψ, Ἀ ὺξ 3 ’, ς οΥ θ ’ 

ἢ ὃε ἐδείπνησαν καὶ νυξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέντες 
» Ν , Ἂς " ἰ« Ἀ »Ἄ ᾽ »-“ 

ὦχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὄρος, οἱ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ 

ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ἤσθοντο τὸ ὄρος ἐχόμενον, 
3 , Ἁ » Χ ΑΥ Ν , 2 Ν Χ ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαιον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. ἐπειδὴ δὲ 
ς ’ 3. ον, ΠΧ ,ὔ » θ , 5 Ἂ Ἀ ἡδό ς 
ἡμέρα ἐγένετο Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἢγε κατὰ τὴν οδόν, οἱ 

Ἂν Ν ΕΝ , Ν Χ Ψ - “ Ὁ μν 

δὲ τὸ ὄρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῆσαν. τῶν δὲ 
Ἵ» Ν Χ ΝΡ 5 Ν “Ὁ 6 - Ἣν ’ὔ 

πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῇ ὑπερβολῇ τοῦ ὄρους, μέρος 
, » “- » , “ Ν Ν Ψ Ν Χ ες “ - ΝΥ 

ὃ αὐτῶν ἀπήντα τοις Κατα τὰ ακρα. πριν δὲ ομου εἰναι τους 

72 ἐν τῷ ὁμοίῳ, οὐ» αἱ ἰουοὶ τοὐἱΐ, 80 ἐκ... τοῦ ἀρίστου, Τηιηιοαταΐο- 

ἐποηλ. ἴμ αἴέον δγοαμ[αξέ (ἸᾺΠΟΠ}. 

78 εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν, ἐο ἐΐο Ξαῆιο 88 οἱ μὲν ταχθέντες: 1. 6. {Π6 νο]πη- 

ἴθουβ, 8. 20. 

86 ἐγρηγόρεσαν, κερὲ τραΐοῖθ. ΝΘ η 

{Π6 ρΡϑσυῇ. οὗ ἃ νὴ. 85 [Π6 ἔοτγοθ 

οὗ ἃ ῬΡΓΘΒ. (6. 9. ἐγρήγορα, αἮλ 

ατῦαῖοὺ), [μ6 φῬ]ρῇ. μ85, οἵ σοῦ56, 

{86 ἔοτοοθ οὗ δὴ ἱπηρῇ. 

διὰ νυκτός: οΥ΄. [6 ΕἰτΓΟ ΡΟ ΡΉΓΑΒ6 

δι᾽ ὅλης τῆς νυκτός, ο. 2. 20. 

817 θυσάμενος : 67. 1, 7, 8: οοπίταβί 

θύσαντες, ὈΘ6]ονν, 1. 98. 

ἰουοῖ τὐτξἢ, τι8. 

75 ἀλλά, πο, οὐ γαΐϊον. Τῦ ᾿τΡ]165 

ἃ Ῥτθοθαϊηρ ποραίϊοη (00 ποῖ 

90 μοιιγ86 1). 

ΤΊ ᾿Αριστώνυμος .. . ᾿Αριστέας : ἐΓ. 

Ὁ. 1. 8521 δῃα 28.Ὀ. ΤῊ6 τ86 οἵ 
1η6 τί, τὶ Χῶὸς 15 ῬϑυΔΡ5 

ἰηϊθη ρα ἴο βὶρηδ]σθο Α τἰβύθαβ᾽ 
νν611- πον Ὀτανοσυ. ΟἿ Σωκρά- 
τει τῷ ᾿Αθηναίῳ, 171,1, 21. 

18 Οἰταῖος : ἤπα Μοιιπί Οδΐα οἡ 
{86 Τη8}. 

79 σύνθημα ἐποιήσαντο -- συνέθεντο; 

67. ταῦτα συνθέμενοι, ὍΘ]ονν, ἃπᾶ 

{Π6 ποῖΐθ οῃ 1,1, 24. ΤἼθ τη]. 15 

ΤΘΟΙΡσοοδὶ. (ΟΥ. ο. 2. 1. 

88 κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῇσαν, ααὐαηοοε 

ασαϊηϑεὲ ἐϊιοην αἰοτα ἐπα παισί. 

89 τὸ μὲν πολύ: ο΄. 1, 4, 86. 

90 τοὺς πολλούς : . 6. {Π6 ὕττο τηδῖῃ 

ῬὈοαϊοβ. ΤῊ ζΟ]]ονὶπρ σθη., ἀλ- 

λήλων, ἀΘΡ6 ηα5 ΠΡΟῺ ὁμοῦ, νυ ΙΟῊ 

19 
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πολλοὺς ἀλλήλων, συμμειγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ἄκρα, καὶ νικῶσιν 

οἱ “ἕλληνες καὶ διώκουσιν. ἐν τούτῳ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ 

μὲν πελτασταὶ τῶν ᾿ Ελλήνων δρόμῳ ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγ- 
Ἁ 5 »-“ « 

μένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφείπετο σὺν τοῖς ὁπλίταις. 
ς δὲ Ἂ, ́ 9 ἈΝ “ δὃ “ἢ 5 ὃ} »Ὶ », (Ὁ ς , 

οἱ δὲ πολέμιοι οἱ ἐπὶ τῇ ὁδῷ ἐπειδὴ τὸ ἄνω ἑώρων ἡττώμενον, 
’, Ἁ :] ’ ᾿Ὶ ᾽ ᾿ 2 “ ΄ Ἁ 

φεύγουσι: καὶ ἀπέθανον μὲν οὐ πολλοὶ αὐτῶν, γέρρα δὲ πάμ- 

πολλα ἐλήφθη: 
᾽ ΄ 
ἐποίουν. 

ἃ οἱ Ελληνες ταῖς μαχαίραις κόπτοντες ἀχρεῖα 

ὡς δ᾽ ἀνέβησαν, θύσαντες καὶ τρόπαιον στησάμενοι 

κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ εἰς κώμας πολλῶν καὶ ἀγαθῶν 

γεμούσας ἦλθον. 

ΠΕ 

πέντε παρασάγγας τριάκοντα" καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλειπε" 

Ἔκ δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους σταθμοὺς 

΄ ᾿ » ᾽ κ ε ΄ 5 - . Ὕ ΠΡῚ ΄ χωρία γὰρ ᾧκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι, ἐν οἷς καὶ τὰ ἐπιτήδεια 

ἅπαντα εἶχον ἀνεκεκομισμένοι. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο πρὸς χωρίον 

ὃ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ᾽ οἰκίας---συνεληλυθότες δ᾽ ἦσαν 

ΠΘΙΘ ἕο! ]ονγβ {Π6 ΘΠ Δ]ΟΡῪ οἵ ἐγγύς 

Δα πλησίον. ΟΥΙΠΔΑΙν, ἃ5 ἃ 

νογα ἀβηοί Πρ ΞΔΤΊΘΠΉΘ55, ἢ [8 Κ65 

ἃ αἀαύ. 
92 οἱ ἐκ τοῦ πεδίου: 1. 6. [Π6 Τη81Π 

Ὀοαγ οἵ {π6 ἀτβεκβ. Νοῖίθ [Π6 

Ῥγυϊϊγ8 ἈΡΡοβ. ἴπ {Π8 ζο]ονίηρ. 
98 δρόμῳ ἔθεον : ο΄. 1, 8, 11, ἀηα {Π6 

ποῖίθ. 

94 βάδην ταχύ, αὐ α ηιῖοῖς ραοθ. 

95 τὸ ἄνω -- τοὺς ἄνω, ἐποῖγ' ἨϊΘΉ, 

αδουο. ἘῸΓ {86 προαΐί., οΟΓ. {86 

ποΐθ οἡ 1, 2, 8. 

98 τρόπαιον στησάμενοι: ΤῊΪ 85 

1ῃ6 τϑρῸ]. 5646] ἴο ἃ ατθεκ 

γνἱούΐοσυ. ΤΠ τόρῆν, ὑυϑῦποΥ 

ἰδ ογδΐθ, 85 οἴΐθῃ, Οὐ ΒΙΤΏ}16, ἃ 5 

10 γηβῦ αν ὈΘΘη 1 {Π15 6886, 

γγἃ5 δ ὁποθ ἃ {μπ8ηκ- οἴου ηρ ἴο 

{Π6 ροὰβ δηᾶ 8 πιοπυτηθπί ἴο 

[Π61} ΟὟ ψ8 10" (ποίθ {πα {Π6 

γΌ. 15 ΓΘΟΊ  ]ΔΓ}Υ τη ]α.) 

100 γεμούσας: 8«ΕΓ6Ὶ 50 ΤΩ ΠΥ ὈΥὶνἃ- 

ἀἰοῃβ Χϑη. 565 βίσοηρ γγοσαβ ἴο 

ΘΧΡτθϑβ θυ Πάδποθ, ἤθη ΠΘΥ 

τηθοῦ 10. ΟἿ α. 2. 8. 22. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ὙΠ] 

1 Ἔϊ δὲ τούτων: ΡΓΟΌΔΌΪΥ ποαΐ,, 

αὐίον ἐποβδα ϑυδη 8, ταῦμου {Π 88 

ἕϑτη., οἱμέ οὗ ἐμι86 υἱ]αρο68. 

εἰς Ταόχους: ποίθ ἃρ81η [6 Π8ΠῚΘ 

οἵ 1Π6 Ῥϑορῖθ, ᾿ἰπβίθδαῊ οὗ {ῃ9 

Π8ΤῊΘ οὗ {Π6 οοπηΐγν. ΤῊΪΒ Π8ΤηΘ 

501] ΒΤ Ιν 5. 

2 ἐπέλειπε: οΓ. 1, δ,30, αὖ ποθ [6 

ΑἸ ΓΘ ΠΟΘ 1π [6 η568. 

8 ἐν οἵς : ποΐ εἰς ἅ, ὈΘοδι5θ οὗ εἶἷ- 

χον. ΤΠΘΥ Κορῦ [Π6 Ῥγουϊβίοηβ 

ἴῃ {Π6 βίσοῃρ 5, νυ ΠΥ [ΠΘῪ 

Π86] Ῥγουρῃῦ πθη. ΕῸΓ {Π6 

ῬΏΓα56. εἶχον ἀνακεκομισμένοι, ΟΓ. 

ἔχομεν ἀνηρπακότες, 1, 3, 14, δπα 

{86 ποίθ. 

συνεληλυθότες... ἦσαν, μαὰ 

σαΐϊπεγεα. 'ΓἘΘ ρ]ρῇ. ῖ5 ποῦ γᾶτθ- 

Ιγ σϑβοϊνραᾶ ᾿ηἴο ροσγῇ. ρᾶγίϊο. ἃπα 

ΘΟΡαΪἃ ; 5660, Βονθνυθυ, [86 ποῦθ 

οι 

100 
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20 

“40 απαδαβὶβ 

Ε] ῥ Ν » οι. ἈΝ » ᾿, 4 Α ΕΖ , 

αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ γυναῖκες καὶ κτήνη πολλὰ- Χειρίσοφος 
Ἁ Δ Ν “- ΄ ᾽ Ἁ .“ 3 Ν ᾿ ΄ , 

μὲν οὖν πρὸς τοῦτο προσέβαλλεν εὐθὺς ἥκων" ἐπειδὴ δὲ ἡ πρωτὴη 

τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη προσήει καὶ αὖθις ἄλλῃ: οὐ γὰρ ἣν 
. , “- ᾽ 1. τὸ , “" ΄ 
ἁθρόοις περιστῆναι, ἀλλ᾽ ἀπότομον ἣν κύκλῳ. 

ἐπειδὴ δέ Ἐενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι καὶ πελτα- 

σταῖς καὶ ὁπλίταις, ἐνταῦθα δὴ λέγει Χειρίσοφος: Εἰς καλὸν 

ἥκετε: τὸ γὰρ χωρίον αἱρετέον: τῇ γὰρ στρατιᾷ οὐκ ἔστι τὰ 

ἐπιτήδεια, εἰ μὴ ληψόμεθα τὸ χωρίον. ἐνταῦθα δὴ κοινῇ ἐβου- 

λεύοντο: καὶ τοῦ Ξενοφῶντος ἐρωτῶντος τί τὸ κωλῦον εἴη 

εἰσελθεῖν εἶπεν ὁ Χειρίσοφος. Μία αὕτη πάροδόδς ἐστιν ἣν ὁρᾷς" 

ὅταν δέ τις ταύτῃ πειρᾶται παριέναι. κυλινδοῦσι λίθους ὑπὲρ 
᾽΄ὔ -» ’΄ ,ὔ ε - “ἃ »“ 

ταύτης τῆς ὑπερεχούσης πέτρας: ὃς δ᾽ ἂν καταληφθῇ, οὕτω 
, “ 2» , » , ᾿ διατίθεται. ἅμα δ᾽ ἔδειξε συντετριμμένους ἀνθρώπους καὶ σκέλη 

᾿ ΧἉ ΄ . - 

καὶ πλευράς. Ἢν δὲ τοὺς λίθους ἀναλώσωσιν. ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 
ΨΜ ΠῚ ᾽ Ν ΄ ΄ ᾽ Ν Ν ΡῚ “ Σ ν᾿ 

ἄλλο τι ἢ οὐδὲν κωλύει παριέναι: οὐ γὰρ δὴ ἐκ τοῦ ἐναντίου 
“- Ν 3 ΄ Ἵν ’ ΄ κ 

ὁρῶμεν εἰ μὴ ὀλίγους τούτους ἀνθρώπους. καὶ τούτων δύο ἢ τρεῖς 
ς Ν ΄ ᾿ δὲ “: ς ᾿ Ἁ ξ- ἣν δὸ ΄ ε ΄ 

ὡπλισμένους. τὸ δὲ χωρίον, ὡς καὶ σὺ ὁρᾷς, σχεδὸν τρία ἡμί- 

πλεθρά ἐστιν ὃ δεῖ βαλλομένους διελθεῖν: τούτου δὲ ὅσον 

πλέθρον δασὺ πίτυσι διαλειπούσαις μεγάλαις, ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες 

ΟΠ ἦσαν ἐκπεπτωκότες͵ 11, 3, 39, 856 

ΟἿ εἶναι... φυλάττων, 1, 2, 1292 ἢ. 

6 αὐτόσε: {Π6 τΤ6}]. οομβύν οὔ] 15 

δῖνθῃ ἘΡ 8ἃ5 οἴζθῃ. 

Χειρίσοφος μὲν οὖν: {Π6 Ξοηΐθπηοθ 

ΤῊ 65 ἃ ΠΟῸ Ββίαγὺ (δ πδοοϊοι- 

{Π0Π}. 
Ἴ εὐθὺς ἥκων, ἑηϊηιοατα! οἴ οὐ πὶ 

αὐτγῖσυα!. 

11 εἰς καλόν, ορρογἑιηοίῃ. 

12 τὸ χωρίον. .. τὸ χωρίον: ποῖΐθ 

{Π6 οἴἴθος οἵ ὑπ6 οπ]αβίϊο ογαθυ. 

ΟἹ. 1, 1, 69, ἀπὰ πΠθ ποῖθ. 

18 εἰ μὴ ληψόμεθα: ἃ ννΙΓΠΙηρ' ΘΟῊ- 

αἰθίοπ; οὐ. 1, Ὁ, 86, ἀπ {Π6 ποῖϑθ. 

15. ΜΠ ας - ὄρθα: 67. 6. 1, 79.508 

{86 ποΐθ. 

10 κυλινδοῦσι : ἴῸΓ ὑπ6 ἴοτγῃ, οἤ. 

ἐρρίπτουν, 111, 8, 8, ἃπα {86 ποίθ. 

17 οὕτω διατίθεται, Καγ765 ἐ]ιτιι5. ἘῸΣ 

[9 νΈ. οἵ. διατιθείς, 1, 1, 19. 

18 σκέλη καὶ πλευράς: ἢ. {π0 ποῖθ 

ΟΠ τὰς κεφαλάς, 11], 6, 2. 

20 ἄλλο τι ἤ: οΥ΄. 11, 5, 36, ἀπα {ῃ6 

ποίθ. 

ἐκ τοῦ ἐναντίου, ογν ἐι6 οἶον 5166. 

21 εἰ μή, οαορρί. 

τούτους, ψ0116167.. 

22 χωρίον, ΞΡ α06. 

τρία ἡμίπλεθρα: ἐ. 6. 150 ἔϊ. ἘῸΓ 

{86 ἕοττη οὗ θχργθββίοῃ, οἷ. τρία 

ἡμιδαρεικά, 1, 3,110. 

28 βαλλομένους, τη 6167 ΠΤ6. 

ὅσον: ὁ7. 1, 2, 15, δια [Π6 ποίθ. 

94 δασὺ πίτυσι: [{ΠῸ 8441]. Πἃ5 Ὦθτοὸ 

16. ποιτηὰ] οοπβίσποίοι (ἢ ἃ 

αα΄. οὗ πθϑη85). [πη 11], 4, 68, 11 

γγὰβ οοηβίγιθα ἢ ἃ σθη., ΔΕΟΓ 

Νο ϑ8:ί. 

3 

Ἱ 
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Ε ως , “Δ . Ἂς - ,ὔ , ΕῪ [2 Ἀ “ 

ἄνδρες τί ἂν πάσχοιεν ἢ ὑπὸ τῶν φερομένων λίθων ἢ ὑπὸ τῶν 
’ Ἁ ε τ ΄, ςε «ς ἐ Δ »“ 

κυλινδομένων; τὸ λοιπὸν οὖν γίγνεται ὡς ἡμίπλεθρον, ὃ δεῖ 

λλχ δἢ ἔμ, 
ὁ Χειρίσοφος, ἐπειδὰν ἀρξώμεθα εἰς τὸ δασὺ προσιέναι, φέρονται 

οἱ λίθοι πολλοί. 

ἀναλώσουσι τοὺς λίθους. 

ὅταν λωφήσωσιν οἱ λίθοι παραδραμεῖν. 

Αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον εἴη: θᾶττον γὰρ 

ἀλλὰ πορευώμεθα ἔνθεν ἡμῖν μικρόν 
»" » ΠῚ , Ἂν » “-“ 62 ΕΛ 

τι παραδραμεῖν ἔσται, ἢν δυνώμεθα, καὶ ἀπελθεῖν ῥάδιον, ἢν 

βουλώμεθα. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν καὶ Καλλέ 

μαχος ἸΙαρράσιος λοχαγός- τούτου γὰρ ἡγεμονία ἣν τῶν ὀπισθο- 

φυλάκων λοχαγῶν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ: οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ χαγ ἢ τῇ ἡμέρς ΧΑΎ 
» ᾿] “ » “- Ἂς “ [τὸ 3, “ [- ὯΝ Ἂ , ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. μετὰ τοῦτο οὖν ἀπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα 

ἄνθρωποι ὡς ἑβδομήκοντα, οὐχ ἁθρόοι ἀλλὰ καθ᾽ ἕνα, ἕκαστος 

φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. ᾿Αγασίας δὲ ὁ Στυμφάλιος καὶ 

᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεὺς καὶ οὗτοι τῶν ὀπισθοφυλάκων λοχαγοὶ 

ὄντες, καὶ ἄλλοι δέ, ἐφέστασαν ἔξω τῶν δένδρων: οὐ γὰρ ἢν 

ἀσφαλῶς ἐν τοῖς δένδροις ἑστάναι πλέον ἢ τὸν ἕνα λόχον. ἔνθα δὴ 
, “ ΄ " » Χ κ“ , ει.) 8 5 

Καλλίμαχος μηχανᾶταί τι: προὔτρεχεν ἀπὸ τοῦ δένδρου ὑφ᾽ ᾧ ἣν 

αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα: ἐπειδὴ δὲ οἱ λίθοι φέροιντο, ἀνέχαζεν 

{Π6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ σγογαβ χρυ βεὶηρ 

ἔα] πη 655. 5866 {πΠ6 ποῖθ ὑῃοτϑ. 
τιαλέιπούσαις, δἑαπαίϊζηςρ αὐ τη ΐεΥ- 

αν Ὁ 5,11: 
ἀνϑ’ ὧν, δοΠίνα τὐπϊεοῆ.. 

«5 τί ἂν πάσχοιεν: ῃ6 ᾿ΙΠΟΟΙΡΟΙ- 

αὐϊοη οἵ [Π86 ατιοϑύϊοπ 'ἱπ {Π6 16]. 

οΙαυδβθ δα αβ νἱ νη 6585. 
δερομένων : ο΄. 1, 8, 18, ἀπα {Π6 ποίρ, 

ἃηα φέρονται, ὈΘ]ονν, 1. 28, 

29 πολλοί, ργ6α., ἔην ἰαγοο την 6 7. 

αὐτὸ... εἴη: ἐμαΐ 15 ἐπι6 σονῃ ἐμης 

τὸ τρατΐ. 

80 ἔνθεν, (ἐο α Ῥοϊη, 1) τ0Πθγι66. 

μικρόν τι: ὦ. 6. [ῃ6 ΒΡ806 δϑυϊτηδίθα 

85 90 Εἴ. (8 6). 
81 ἀπελθεῖν, ἐο σεΐ Ῥαοῖς; ὁ. ὁ. ᾿ΐ ἢ 

ἀανᾶποθ βῃουα ργύονθ ἰπὴροδ- 
5101. 

38 Καλλίμαχος: ο΄. ο. 1. 103. 

84 ὀπισθοφυλάκων λοχαγῶν : ΒὀΡΡΟΒ. 

85 ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ : ἔτοτη [815 1 ἃ Ρ- 

ῬΘΔῚ5 ὑπδῦ {Π6 Βθυθυδ] λόχοι 6] ὁ 

ὑΠ6 ἴτοπῦ ροβιτοη ({Π6 ροβὺ οὗ 

δ ηΡ ΘΓ) Ο 5ιιοοθββδῖνθ δ Υ8. 

896 ἀπῆλθον, ἀοραγέοα, 86ἐ οὐ; τιοῖ 

8ἃ5 ἀπελθεῖν, ἃ ῬοΥΘ. 

87 ὡς ἑβδομήκοντα: ὁ. 6. ΗΪδ5 λόχος. 

καθ᾽ ἕνα, ογ)6 αὐ αἱ ἐΐηιο. (Ἷ. κατὰ 

ἔθνη, 1, 8, 34, πα {Π6 Θογγοβροηζ- 

ἴηρ αἸβύν θαὔν6 τι86 οὗ ἄνα (6. (. 

6. 6. 15). 

88 ᾿Αγασίας : ο΄. {πΠ6 Τηΐτοάα,, 8. 38. 
89 ᾿Αριστώνυμος: 67. α. 1. 101. 

40 καὶ ἄλλοι δέ, απα οἶον, ἔοο. 

42 προὔτρεχεν: ΘΧΡΙΘΠΔΟΡΥ 85ΥΠ- 

αἀοίοη. Νοίβθ {π6 ἔθηβθβ. 

48 βήματα: 8οο. οὗ οχίοηΐ. 

ἀνέχαΐζεν : ἴον {Π6 νὈ.; 67. 6.1. θδ, απ 
{86 ποίϑ. 
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[Ὁ] 

242 ἀπαραιϑὺ8 

εὐπετῶς- ἐφ᾽ ἑκάστης δὲ τῆς προδρομῆς πλέον ἢ δέκα ἅμαξαι 

πετρῶν ἀνηλίσκοντο. ὁ δὲ ᾿Αγασίας ὡς ὁρᾷ τὸν Καλλίμαχον 
ἃ ἐποίει, καὶ τὸ στράτευμα πᾶν θεώμενον, δείσας μὴ οὐ πρῶτος 

παραδράμῃ εἰς τὸ χωρίον, οὐ ἰ δὲ τὸν ᾿Αριστώνυμον πλησίον 
" ’ὔ 50" » ΄ Ν ’ ε ΄ ΝΜ 

ὄντα παρακαλέσας οὐδὲ ὐρύλοχον τὸν Λουσιέα ἑταίρους ὄντας 
. ἈΝ 

ὁ δὲ 
Κ ἊΝ Υ' ς ς “ ᾽ Ἁ , 5 , » “ - 

αλλίμαχος ὡς ὁρᾷ αὐτὸν παριόντα, ἐπιλαμβάνεται αὐτοῦ τῆς 

᾽ Χ ΝΜ » “ "-" }} , Ν ’ , 

οὐδὲ ἄλλον οὐδένα χωρεῖ αὐτός, καὶ παρέρχεται πάντας. 

ἴτυος- ἐν δὲ τούτῳ παραθεῖ αὐτοὺς ᾿Αριστώνυμος Μεθυδριεύς. 
ἈΝ Ν “ Ε] ΄ ΄ , Ἁ κυ » 

καὶ μετὰ τοῦτον Εὐρύλοχος Λουσιεύς: πάντες γὰρ οὗτοι ἀντε- 
“- » ἴο ᾿ ΄ Ν » ΄ ἈΝ .“, 

ποιοῦντο ἀρετῆς καὶ διηγωνίζοντο πρὸς ἀλλήλους: καὶ οὕτως 
«ε Χ [2 ᾽ , ᾽ Ἁ ὡς γὰρ ἅπαξ εἰσέδραμον, οὐδεὶς 

αἱ γὰρ 
» ΦΥΡ, Ἂν , 53 {4 ἣ 5 ΄ Ν 

γυναῖκες ῥίπτουσαι τὰ παιδία εἶτα ἑαυτὰς ἐπικατερρίπτουν, καὶ 

ἐρίζοντες αἱροῦσι τὸ χωρίον. 
, 3Ψ᾿, ᾽ ’ 5 Ὁ ἣν Χ 5 ᾽ὔ 

πέτρος ἄνωθεν ἠνέχθη. ἐνταῦθα δὴ δεινὸν ἣν θέαμα. 

οἱ ἄνδρες ὡσαύτως. ἐνταῦθα δὴ καὶ Αἰνείας Στυμφάλιος 

λοχαγὸς ἰδών τινα θέοντα ὡς ῥίψοντα ἑαυτὸν στολὴν ἔχοντα 
ἣν 5 , ε ΄ ἃ Ἁ 3 ,Ἐὺΐ ᾿] -“ Ν 

καλὴν ἐπιλαμβάνεται ὡς κωλύσων: ὃ δὲ αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ 

ἀμφότεροι ᾧχοντο κατὰ τῶν πετρῶν φερόμενοι καὶ ἀπέθανον. 

ἐντεῦθεν ἄνθρωποι μὲν πάνυ ὀλίγοι ἐλήφθησαν, βόες δὲ καὶ ὄνοι 

πολλοὶ καὶ πρόβατα. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Χαλύβων σταθμοὺς ἑπτὰ παρα- 

σάγγας πεντήκοντα. 

εἰς χεῖρας ἦσαν. 

οὗτοι ἦσαν ὧν διῆλθον ἀλκιμώτατοι. καὶ 
53 Χ ΄, κα , “ιν » Ἀ εἶχον δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ἤτρου, ἀντὶ 

44 ἅμαξαι, τἰαφοη-Ἰοσα 5. 

45 Καλλίμαχον ἃ ἐποίει : ῬΓΟΪΘΌΒΙΒ. 

4θ δείσας μὴ οὐ πρῶτος παραδράμῃ, 

αὐγατα {παΐξ πὸ (Πυϊγβοι [7 τοοιι αὶ 

γιοΐ δὲ ἐπα ἢγϑέ ἰὸ σοΐ τη. 

49 αὐτός, αἰογιθ, ἃ ἴγτθαπθηΐ τι86: 

οἢ. 1, 8, 44. 

80 αὐτοῦ τῆς ἴτυος, {16 γΐην ΟΥ̓ "υ18 

5]υϊοια. αὐτοῦ τὰὰν 6 ζδίτθη νυ 0 

τῆς ἴτυος, ΟΥ αἸΓΘΟν τ Ί [ἢ ἐπιλαμ- 

βάνεται (οαΐο]ο8 πμοϊα ΟΥ̓ Πΐν θῃ 

᾿ιΐς 5]υϊοῖ α). ἔτυς 15 ἃ Ῥορϑύϊο νγοσα. 

582 ἀντεποιοῦντο ἀρετῆς : ε΄. 11,1, 89. 

ἀρετή 56 ΠοΙΘ γεριίαΐίον, ἴον 

γΔ]ΟΥ. 

δ4 ἅπαξ: οΓ. 1, 9, 34. 

δὅ δεινόν: ΧΘΙ. γνγὰβ ποῦ ἸΔΟΙΚΙΠρΡ' ἴῃ 

Βα δ ηϊν. 

56 ῥίπτουσαι .. - ἐπικατερρίπτουν : 

ποίθ {π6 ἀπταύνο ἴθ πβ65 δηα [ῃ6 

δχδοῦ π56 οὗ {Π6 ΡσθΡ5. 

858 στολὴν... καλήν: οΓ΄. {Π6 ποῖθ 
ΟὨ 1, 2, 158. 

600 ῴχοντο. .. φερόμενοι: οἴ. 11, 4, 

105, ἀπηα {π6 ποίϑ. 

θ4 ὧν: σροῃ. Ὀν αἰἰτδοίζοη : [6 

απίθοθαθηῦ σοι μὰν ὈΘΘἢ 

Ῥαγύτνο. 

ἀλκιμώτατοι: ἴον {πὸ 86]., οἡ. ο. 8. 

11, αηα {ΠῸ ποίθ. 

θ5 εἰς χεῖρας ἧσαν: οΓ 1, 2, 152, 
ΔΙ Ποιρ {Π6 56 η56 αἰ 6.5, 
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δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα. εἶχον δὲ καὶ 

κνημῖδας καὶ κράνη καὶ παρὰ τὴν ζώνην μαχαίριον ὅσον ξυήλην 

Λακωνικήν, ᾧ ἔσφαττον ὧν κρατεῖν δύναιντο, καὶ ἀποτέμνοντες 
ἂν τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ ἧδον καὶ ἐχόρευον ὁπότε 

οἱ πολέμιοι αὐτοὺς ὄψεσθαι ἔμελλον. εἶχον δὲ καὶ δόρυ ὡς 

πεντεκαίδεκα πήχεων μίαν λόγχην ἔχον. οὗτοι ἐνέμενον ἐν 

τοῖς πολίσμασιν" ἐπεὶ δὲ παρέλθοιεν οἱ “Ἕλληνες, εἵποντο ἀεὶ 

μαχούμενοι. ᾧκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς, καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐν 
, » ’, ον “ Χ [ ᾽ , 

τούτοις ἀνακεκομισμένοι ἦσαν: ὥστε μηδὲν λαμβάνειν αὐτόθεν 

τοὺς “Ελληνας, ἀλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν ἃ ἐκ τῶν Ταόχων 1 

ἔλαβον. ἐκ τούτων οἱ Ἑλληνες ἀφίκοντο ἐπὶ Αρπασον ποταμόν, 
5 ᾿ ΄ 5 00 ᾿] 4θ0 ὃ δ ΣΝ θ ον εὖρος τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦθεν ἐπορεύθησαν διὰ Σκυθηνῶν 

Ἁ , , "Ἕ Ν ΄, ᾽ ’ ν σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι διὰ πεδίου εἰς κώμας" ἐν 

αἷς ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. 
2 ἴω “- Ἁ ’, “ Μ Ἁ 

ἐντεῦθεν διῆλθον σταθμοὺς τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι πρὸς 
, , ᾿Υ » ἴ, ἊΝ Ψ [4 ἉᾺ 5 »“" ΄ 

πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα καὶ οἰκουμένην ἣ ἐκαλεῖτο Τυμνιαᾶς. 

ἐκ ταύτης ὁ τῆς χώρας ἄρχων τοῖς λλησιν ἡγεμόνα πέμπει, ὅππως 

διὰ τῆς ἑαυτῶν πολεμίας χώρας ἄγοι αὐτούς. ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖνος 

66 πτερύγων : {Π6 ἸΌνγοῖ ρῥᾶτῦ οὗ {ΠῸ 

ΟὈἾ τ 55. (θώραξ) νγὰῶὰβ ΠΘΟΘΒΘΒΔΓΙΪΥ 

οἵ ρῥ]Π]δηΐ τηϑδίθυ ἃ], Βὸ 85 ποῦ ἴο 

1πίθυἕοσθ τῖῦἢ {Π6 τπονουηθηῦ οὗ 
{πΠ6 θοᾶγ. Τῷ ψὰβ ο8]1]64 πτέρυξ 

("ΠαρῚὴ, ἃτπια νγᾶβ πιϑα8}}Υ οὗ θα ῃ- 

ΘΙ ΟἿ ἔθ], αὖ {ϊτηθ5 οονθυθα ψ] ἢ 

τηθίδ] ρ]αΐθβ. 

σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα, ἐπίολῖν 

»ἰαϊίοα, οοΥγα. 

ΟἿ ξυήλην : 8δοο. ὈΥ δὐϊγδοίίοῃ; 67. 

ὥσπερ βοῦν, ο. ὃ. 121. 

69 ἂν... ἐπορεύοντο: ἔτοαποηΐ- 

δἴϊνο; οἵ. 1, 9, 68, 8)8η4 {πΠ6 ποίϑθ. 

ΤΥδηβΙαθ, τὐοιϊα ΟαΥΡ ἐΠθην 

τὐτέῃ, ἐμόν α8 ἐπ ἨλαγοΠοα. 

10 ἔμελλον: ψ8 βῃοι]ὰ ἢᾶνθ οχ- 

Ρθοΐβα μέλλοιεν, Ὀτ 566 [ῃ6 ποίθ 

ὉῺ 1, ὅ, 59. 

11 μίαν λόγχην: [Π6 τρεῖς Βρθδγ 

δα ἃ ΒΡΙΚθ (στύραξ, σαυρωτήρ) αὐ 

{Πη6 Ἀπύξ οπμα δβο, ὈΥ ΜΘ Ὁ 

οοῦ]α 6 βέποῖϊς πο {πΠ6 στομππηᾶ. 

18 μαχούμενοι, γεασῃ ἕο Πρπί. 

ἐν τούτοις: ο΄. ἐν οἷς, 1. 3, ἃπα {6 

ποῖΐθ. 

75 διετράφησαν: {πΠ6 αοροπαθηΐ 
σοπβίγπούοη (τι ὥστε) 15 σΊνθη 

ἊΡ. ΕὌΓ 1π6 ἴοτοθ οὗ δια- ο΄. 
διεγένοντο, 1, Ὁ, 934. Υ ΘΠΘΥΘΙ [Π6 

ατθοκβ Πμ8α ἴο βιιυρβιβϑῦ οἡ τηθϑδῦ 

Χρη, ἰδ υ5 βίσθϑβ οὔ {Π6 ἔδοί. 

ἅ : ΠΟ 8551 1] 8] 0, ΒΌΘΗ 8ἃΒ Ἀ51.8}}Υ 

ὕδ᾽τθϑ Ρ]δ0θ. 

76 ἽΔΑρπασον: οὗ ψΠΟΙΠ]Υ ἀποοτύδϊῃ 

1Ιἀϑη ἸΠοδίϊομ. 

88 ἑαυτῶν: σΘη. δἴξζοι. πολεμίας, 8, 

Βοιηθνῃδῦ τῶ 56. Τῦ 18 Ρϑῖ- 

ΤΉ 1551016, Ῥθοϑῖιθθ πολέμιος τη 

ΘΑΒΙν 6 ἤο!ῦ 85 ἃ βιιθϑίϑῃηζινθ. 

ΑἿ. τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους, 111, 2, 20, 

8 ΠΕ ἑαυτοῦ, ὈΘ]ον 1. 80. ἑαυτῶν 

Κ Θ 

σι 
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9244. Απαβεβίβ 

λέγει ὅτι ἄξει αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν εἰς χωρίον ὅθεν ὄψονται 
“ » Ν , ΄ Ε] 7 Ἁ ΄ ΄ 

θάλατταν: εἰ δὲ μή, τεθνάναι ἐπηγγείλατο. καὶ ἡγούμενος 

ἐπειδὴ ἐνέβαλλεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ πολεμίαν, παρεκελεύετο αἴθειν 
Ν 4 Ἁ Γ Φ Ν δῆ ΜΝ ’ .“ ᾽, .“ καὶ φθείρειν τὴν χώραν: ᾧ καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι τούτου ἕνεκα 

5 “ -“ ᾽ “-“ . 

ἔλθοι, οὐ τῆς τῶν ᾿λλήνων εὐνοίας. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ 
ΕΣ “ ᾽ὔ Ὁ ’ " ᾿Ὶ “Ν᾿ 4 3 ; ΕῚ ἥ Ἀ ΄ 

ὄρος τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ: ὄνομα δὲ τῷ ὄρει ἦν Θήχης. ἐπεὶ δὲ οἱ 

πρῶτοι ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ ὄρους, κραυγὴ πολλὴ ἐγένετο. ἀκούσας 
“-“ 5 

δὲ ὁ Ξενοφῶν καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες φήθησαν ἔμπροσθεν ἄλλους 
ν, Ν ΕΣ -“ 

ἐπιτίθεσθαι πολεμίους: εἵποντο γὰρ ὄπισθεν ἐκ τῆς καιομένης 
΄, Ν ϑ εν τα 6 5 ΄ ᾽ ΄, , ΄, κ 

χώρας, καὶ αὐτῶν οἱ ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ 
2 ΜΆ , ͵ , Ἁ ’ » -“ 

ἐζώγρησαν ἐνέδραν ποιησάμενοι, καὶ γέρρα ἔλαβον δασειῶν 

βοῶν ὠμοβόεια ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν. ἐπειδὴ δὲ βοὴ πλείων τε 
᾽ Ἂ, 9 ΄’ Ν ἘΣ 5: χα » , ᾽ Ν ᾿ 

ἐγίγνετο καὶ ἐγγύτερον καὶ οἱ ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμῳ ἐπὶ τοὺς 
-“ [οἱ ΄ 

ἀεὶ βοῶντας καὶ πολλῷ μείζων ἐγίγνετο ἡ βοὴ ὅσῳ δὴ πλείους 

ἐγίγνοντο, ἐδόκει δὴ μεῖζόν τι εἶναι τῷ ἘξΞενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς ἐφ᾽ 
Ὁ 

ἵππον καὶ Λύκιον καὶ τοὺς ἱππέας ἀναλαβὼν παρεβοήθει: καὶ 

τάχα δὴ ἀκούουσι βοώντων τῶν στρατιωτῶν Θάλαττα θάλαττα 
ν ΄, " ν , ν ΓΕ) ΄ 

καὶ παρεγγυώντων. ἔνθα δὴ ἔθεον πάντες καὶ οἱ ὀπισθοφύλακες, 

τϑῖρυβ, οἵ οοῦτβθ, ἴο πὸ ρθορῖὶθ 98 ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν: ἴον {Π6 8γ.,; 

οἵ {Π6 ἄρχων. οΓ. 1, 2, 59, ἀηα {9 ποίϑ. 

84 πέντε ἡμερῶν, τοϊ]ἴη, υ6 ἄαμψε; 96 ἐγίγνετο, κερί στγοιοΐης. Νοῖίθ 
8566 ὕπο ποίθ οἡ ἴ, ἴ, 80. {Π6 βιαοοθββίοη οὗ ρσαρῃϊο ᾿πηρἔβ. 

85 τεθνάναι: ἴοτοθ οὗ ἐπ6 ἔθη86 ὃ 98 μεῖζόν τι, 50η)16 ]υ ἴηι) ἬνΟΥ 6. 861"- 

Ἴοιι8. 

100 Θάλαττα θάλαττα : {ΠπῸ Βρῃΐ οἵ 

ῃ6 5θὲ8 ψὰαὰβ ἴο πΠ6 τσθθῖκβ ἃ5 

0ῃ60 5ἰρῃῦύ οἵ ᾿ἰΙδηᾶὰ ἴο 5ίοι- 

86 αἴθειν : ρΡορίϊο ἴον καίειν. 

88 τῶν ᾿Βἰλλήνων : ΟὈ]Θοῦ. ρΘη. 

89 Θήχης: ἃρεῖὶη οὗ πὑποριίδϊη 
Ια θη Ποδίϊοη. . : - 

ἰοββθα τη. Πθ 15. ΤΉΘὶσ ΡΘυ 118 

91 ἄλλους: ΘΧΡΙαἰηθα ὈΥ [Π6 [0]- ΒΘΘΙΠΘα ΠΟΥ͂ ἴο Ὀ6 ΟΥ̓́ΘῚ, ἔογ, β' ποθ 
Ἰον ηρ. Π6 Βῇογθβ οἵ πῃ Ἐπιχὶπθ ΘΓΘ 

94 δασειῶν βοὼν ὠμοβόεια, ηχαὶο οΥ βίπα θα ψῖἢ ατθοκ οἰϊθ5, [ΠΥ 

γαῖ οα-Ἰυϊάο58. τὐτί, ἐπ6 ὁπ αι ΜΘ ΙΘ ΒΓ Το τηθϑί Κἰπα θα ρΘΟ0Ρ]6, 

παῖν' ἸοΓὲ οὐ. βοῶν (ᾳΘη. οὗ τηᾶἃ- ἃ Πα τηϊσρηῦ οχρθοῦ θᾶβϑυὺ {γδηβ- 

{6 1184}} ἤΘσΘ Ἰηθ8 8 Οα᾽- ἴε68, ἃ5 Ρογίαθιοη ὈΥ 568 (ο΄. , 1, 82) 

6. δινθον Ὁ)» δἰβὸ, ν, 4. 19. αἴζου 86 ἔθυσι 016 Πα τἀβϊρ5 ΤΠ ΘΥ 

τοῖς Ἰονθβ ἤο Ὀτγίηρ' ἰηὔο ΟἸΟΒΘ Βα Ὀθθη ϑπαπτῖηρ. ΤΏΘ ατθοὶς 

οοπηθούϊοι γοΓ 8 ἔγομ ὕΠ 6 ΒΔ 116 Ἰονθ οὗ {Π6 5θὰ 15. Πίρ:]ν ομδῖ- 
βίθι, θυύθῇ ΨΏΘΗ ΟΠΘ 1Β τα πη- δοίθυιβίϊο. 

αἀδηῦ. 101 ἔθεον, δ)7ΌΪο ἐγπΐο αὐ γιγι. 
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᾿ Ν᾽ ἰν Δ ᾿ ΄ Ν ς “4 2 Ἂ ἣν » » καὶ τὰ ὑποζύγια ἠλαύνετο καὶ οἱ ἵπποι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο 

πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δὴ περιέβαλλον ἀλλήλους καὶ 

στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς δακρύοντες. καὶ ἐξαπίνης ὅτου δὴ 

παρεγγυήσαντος οἱ στρατιῶται φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι 
ον , ] “-“ » ͵ Γ “ » 

κολωνὸν μέγαν. ἐνταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων πλῆθος ὠμο- 

βοείων καὶ βακτηρίας καὶ τὰ αἰχμάλωτα γέρρα, καὶ ὁ ἡγεμὼν 
“-“ 7 ΄ 

αὐτός τε κατέτεμνε τὰ γέρρα καὶ τοῖς ἄλλοις διεκελεύετο. μετὰ 
ἴω Ἁ ς “2 ς΄ » Τὰ [οἱ , :. ΝΑ 

ταῦτα τὸν ἡγεμόνα οἱ λληνες ἀποπέμπουσι δῶρα δόντες ἀπὸ 
δ ΤΡ ᾿ ΄ » κ“ ν ν Χ ᾿ 

κοινοῦ ἵππον καὶ φιάλην ἀργυρᾶν καὶ σκευὴν Ἱ]Περσικὴν καὶ 

δαρεικοὺς δέκα" ἥτει δὲ μάλιστα τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔλαβε 
Α Ν “- “-“ ͵] ᾿, ΄, ᾽ “ Ὁ 

πολλοὺς παρὰ τῶν στρατιωτῶν. κώμην δὲ δείξας αὐτοῖς οὗ 
΄ οἷ ᾿Ν τῶν ἃ ΄ ᾽ , δ τ 

σκηνήσουσι καὶ τὴν ὁδὸν ἣν πορεύσονται εἰς Μάκρωνας, ἐπεὶ 
΄ - ἊΝ 

ἑσπέρα ἐγένετο, ᾧχετο τῆς νυκτὸς ἀπιών. 

Δ ΕΉΠΕ ᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν οἱ λληνες διὰ Μακρώνων 
Χ χω “ ΄, [φ ͵ δι δ, ΄ » “ σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τῇ πρώτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀφίκοντο 

δὰ Α ἊΝ Ν ἃ “ ἈΝ “ Μ ΄ Ν τ “- Ἂν" 

ἐπὶ τὸν ποταμὸν ὃς ὥριζε τὴν τῶν Μακρώνων καὶ τὴν τῶν Σκυθη- 

νῶν. 
ΤΡ ϑυ σεις. ον τῷ ΄ τ ΄ ἜΡΟΝ εἶχον δ᾽ ὑπὲρ δεξιῶν χωρίον οἷον χαλεπώτατον καὶ ἐξ 

102 ἠλαύνετο, τ0676 ᾿πιγγοα ΟἽ. 

104 δακρύοντες : πον ΑἸ τ οηΐ ἔγουη 

δακρύσαντες ὃ "ΓΠΪΒ Θῃηού!οΠδ] οιῦ- 

Ὀαγβῦ πΠΘΘαβ πὸ δροίορυ; οὔ [86 

ἡοΐίθ οῃ 1, 8, 9. ἱ 

ἐξαπίνης: οΓ. Τ1, 8, 31, δἀηα {6 

ποῖθ. 

ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος, 5016 ΟἿ 6 

ΟΥ̓ οἶμον στυΐηρ ἐπα τὐογῶ; 67. 
Υ, 2, 824, ὅτου δὴ ἐνάψαντος. Τηῃ 
{Π 656 οᾶϑ85 ὅτου 15 610 ἃ5 {Π6 

5.0]. οὗ [Π6 ρᾶγίϊο, Ραὺ 1 15 

ΓΘ} αὐΐτδοίθα ἔγοιη ὑΠ 6 ΠΟ]. 

(παρεγγυήσαντός τινος ὅστις δὴ ἢν). 

106 ἀνετίθεσαν : ἃ. ΘΟ ΠΙ68] ψοτα: 

ποῖθ {Π6 αἀτϑίϊνθ ὕθηβθ. 

ϑερμάτων: ἃθονΘ, ὅἷὸ δα βοῶν ἴπ 
{815 ΒΘ6η56 (]. 94). 

108 κατέτεμνε: οἤ. α. 6. 97. 

109 ἀπὸ κοινοῦ, γγοηι ἐἴ)5 ΘΟΉ ΟΊ, 

βίοοϊς. 

111 τοὺς δακτυλίους: πΠ6 Οτοθοῖ, 

ἘΠ|ΙΘΞΒ ἃ 518 06, ΓΘΡ ]ΔΙΪΥ ὑγοῦΘ ἃ 

ΤΊΠΡ'. 

118 σκηνήσουσι . . - πορεύσονται: 

ἴοῦ Π8 το]. οἰϑβθ οἵ ΡΌΓΡΟΒΘ, 

67. 1, 8, τὸ, ἃπα [Π6 ποῖϑ. 

114 ᾧχετο.... ἀπιών: ο΄. ΤΙ, δ, 106, 
86 (86 ποίθ. 

ΟἜΑΆΡΤΕΝ ΚΥἼΠ]Ι 

8 τὴν τῶν. .. τὴν τῶν: χώραν 

ΘΑΒΙΥ ΒΌΡΡΙ 65 {561} 

4 ὑπὲρ δεξιῶν, αδουα ἐπθην οη, ἐδ 

γί; ε΄. ὑπερδέξιον, 111, 4, 158. 

Βοίῃ 816 τῇογθ αθβουιρίϊννθ [Π8η 

{Π6 Β' 1016 ἐκ δεξιᾶς (ο΄. ἐξ ἀριστερᾶς) 

ΟΥ ἐν δεξιᾷ (1, 5, 2). ΤἼΘ θηβθ οὗ 

εἶχον βΒιισροβίβ ὑΠῃδὺ χωρίον τη 68 8, 

ποῦ ροϑβύξίοη, Ὀπὺπὺ οοηέϊηοι8 
οΟπ τ ἐγ. 

οἷον χαλεπώτατον ;: οἷον ἴ5 τπι566 ΜῚ ΓΗ 

[Π9 Βυρθυϊαίνθ, ἃ5 8Γ6 ὅτε ἃπα 

τοῦ 

110 
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ἀριστερᾶς ἄλλον ποταμόν, εἰς ὃν ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων, δι’ οὗ ἔδει 

διαβῆναι. ἣν δὲ οὗτος δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὔ, πυκνοῖς δέ. 

ταῦτ᾽ ἐπεὶ προσῆλθον οἱ “λληνες ἔκοπτον, σπεύδοντες ἐκ τοῦ 
, « Ε] θ “-“  - δὲ Ν , »"᾽ ’ 

χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελθεῖν. οἱ δὲ Μάκρωνες ἔχοντες γέρρα 

καὶ λόγχας καὶ τριχίνους χιτῶνας κατ᾽ ἀντιπέραν τῆς διαβάσεως 

παρατεταγμένοι ἦσαν καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίθους εἰς 
ἣν; ἊΝ », » [ο Ν ΕΥ̓ ᾽ 4." ᾽ ’ τὸν ποταμὸν ἔρριπτον" ἐξικνοῦντο γὰρ οὗ οὐδ᾽ ἔβλαπτον οὐδέν. 

Ἔνθα δὴ προσέρχεται Ἐξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ 

᾿Αθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, χλέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν 
-“ 53 

τῶν ἀνθρώπων. καὶ οἶμαι, ἔφη, ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι" 

καὶ εἰ μή τι κωλύει ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. ᾿Αλλ᾽ οὐδὲν 

κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ 
" 5 ᾽ , “ ΄ ΞΥ ἢ ΄ " 

δ᾽ εἶπον ἐρωτήσαντος ὅτ' Μάκρωνες. ᾿ἔρωτα τοίνυν, ἔφη, 

αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ χρήζουσιν ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. οἱ 

δ᾽ ἀπεκρίναντο Ὅτι ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν ἔρχεσθε. 

λέγειν ἐκέλευον οἱ στρατηγοὶ ὅτι οὐ κακῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ 

βασιλεῖ πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν ᾿λλάδα, καὶ ἐπὶ 

θάλατταν βουλόμεθα ἀφικέσθαι. 
» ἊΝ 5» »“ ᾽ »“ ΕΝ 

ἠρώτων ἐκεῖνοι εἰ δοῖεν ἂν 

ὡς (67. 1,1, 22, δηᾷ {Π6 ποῖίθ), Ὀαΐ 

10 15 ΠΟ ἢ 1658 ΘΟΙΠΠΠΟΗΉ. 

δ ἐνέβαλλεν: οἿ. 1, 32, 45. 

ὁ ὁρίζων, ἐη6 δοιιπίαγ δἰ θα. 

6 δασύς, ἐπιϊοκίῃμ δοναογοα τὐἱέι; 

οΓ. ἴῃ ποῖΐθ οῃ ο. 1. 24. 

δένδρεσι: γγΘ ἢᾶνθ {Π6 ἔοσγγηῃ δένδροις 

1η. 6. 1. 4- 

Ἴ ἔκοπτον: [Π6 ΓΘᾶΒοὴ 15 βρίνθη ὈΓ 

σπεύδοντες; ο΄. συνεξέκοπτον, ὈΘΙΟΝ 

1. 26. 
9 τριχίνους: 1. 6. τοουθη, 07 (σοαΐ" 5 ὃ) 

παῖ". 

κατ᾽ ἀντιπέραν: 67. κατ᾽ ἀντιπέρας, 

51:44: 
18 ᾿Αθήνησι: Ἰοοαίϊνο; 5606 ἃ. 290; 

Η. 220; Β. Τθ6 ποῖϑ. 

φάσκων, αοοϊαγίηρ, ποῦ αἰϊορίηρ. 

ΤῊΘ ἴουπηβ οὗ φημί, βΒᾶν ἴπ ἢ 6 

ἰπαϊο., ἅτ ἱπαθίθστηϊηδίθ, δ πα 

ΙΏΔΥ ὈΘ6 ΟἸΓΠΘΙ ῬὈΓ͵ΓΘΒ. ΟΥ̓ 8ΟΓ. 

ὙΥΠΘη 8 Ρ.Γθβ. ἰβ ἀθβι θᾶ, ἔου τὴ 

οὗ φάσκω 816 ἔγϑο]ν πϑϑα πιὺποῦῦ 

ΔΡΡΙΘΟΙΔΌΙ6 αἰθσθποθ οὗ τηθδῃ- 

Ϊηρ. 

14 ταύτην: 56. χώραν. "515 58.» 

πατρίδα Ρτοᾶ. Νοῖθ π6 ἰγδῃβὶ- 

ἰΐοη ἴο ἀϊτθοῦ ΒΡΘθοἢ. 
17 ἐρωτήσαντος: 86. αὐτοῦ. 

ὅτι: ἰηϊτοάποϊηρ αἰγθοῦ ΒΡΘΘΟΒ; 

67..1: 65,86: 
18 ἀντιτετάχαται : ἴον {Π6 ἔοττῃ, οἴ. 

σ. 101; Η. 4644; Β. 22θ0Δ. Οοη- 

ἰταϑὺ παρατεταγμένοι ἧσαν, ΔΌΟΥΘ, 

1:10: 
90 λέγειν ἐκέλευον: ἀϑνπαρθίομ ἰ5 

Οοττη0 ἴῃ αἰ] οΟρΊΙΘ. 
21 ἐπὶ θάλατταν: {πΠ6 οΠϊαβύϊο οὐ- 

ἄθυ ΒΥΓΟΠΡῚΥ ΘΙΏΡΠ 5ΙΖθβ Π 656 

γον ϑ. 
22 δοῖεν ἄν: ρΡούθης!8] ορῦ. ἴῃ 8ἃΠ 

1π61γ. 465. 6.1, 1,11. 
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τούτων τὰ πιστά. οἱ δ᾽ ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν. 

ἐντεῦθεν διδόασιν οἱ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς “Ελλη- 

σιν, οἱ δὲ “ἕλληνες ἐκείνοις ᾿Ελληνικήν: ταῦτα γὰρ ἔφασαν 

πιστὰ εἶναι: θεοὺς δ᾽ ἐπεμαρτύραντο. 
ἔν ᾿ 

Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συνεξέ. 
΄ εονι ε ὃ ,ὔ Ι ΄ ΕῚ ,ὔ 

κοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν ὡς διαβιβάσοντες ἐν μέσοις 
» ’; χὰ ὯΝ Ἂς “, ᾽ ΄ »“" 

ἀναμεμειγμένοι τοῖς “ἄλλησι, καὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖχον, 
Ν ΄ 5 Ἁ .ς ’ « 5» Ὃ Ἁ " « 

καὶ παρήγαγον ἐν τρισὶν ἡμέραις ἕως ἐπὶ τὰ Κόλχων ὅρια 
’, Ἁ ΄“ τι -“ “ ΕΙΣ , ἣν » ᾿ 

κατέστησαν τοὺς “ὥἄλληνας. ἐνταῦθα ἣν ὄρος μέγα: καὶ ἐπὶ 

τούτου οἱ Κόλχοι παρατεταγμένοι ἦσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ 

Ἕλληνες ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς τὸ 

ὄρος" ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν 
ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιοῦνται. 

ἔλεξεν οὖν Ἐξενοφῶν ὅτι δοκοίη παύσαντας τὴν φάλαγγα 
᾿] “- 

λόχους ὀρθίους ποιῆσαι: ἡ μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασθήσεται 
᾽ ,ὔ “Ὁ Ἁ Ἁ ΜΨ “Ὁ δ " [φ ἊΨ Ν » Ν᾿ 

εὐθύς. τῇ μὲν γὰρ ἄνοδον τῇ δὲ εὔοδον εὑρήσομεν τὸ ὄρος" καὶ 
» ᾿Ὶ Ὁ » ,ὔ ’ [2 “4 » ΄ ’ 

εὐθὺς τοῦτο ἀθυμίαν ποιήσει ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύ- 

την διεσπασμένην ὁρῶσιν. ἔπειτα ἂν μὲν ἐπὶ πολλῶν τεταγμένοι 

προσάγωμεν, περιττεύσουσιν ἡμῶν οἱ πολέμιοι καὶ τοῖς περιττοῖς 
Ἷ Ὁ“ ΕΝ Α 3). Ἁ 2 93 »ἢ ᾿ ’ 

χρήσονται ὅ,τι ἂν βούλωνται: ἐὰν δὲ ἐπ’ ὀλίγων τεταγμένοι 
μὰ ᾽ Ν ΕΝ »Μ Ἂν » ,ὔ Ὁ “Ὁ « ΄ ς ἊΝ ὦμεν, οὐδὲν ἂν εἴη θαυμαστὸν εἰ διακοπείη ἡμῶν ἡ φάλαγξ ὑπὸ 

ἁθρόων καὶ βελῶν καὶ ἀνθρώπων πολλῶν ἐμπεσόντων: εἰ δέ πῃ 
ω “ , λ : , ΠΣ 

τοῦτο ἔσται, τῇ φάλαγγι κακὸν ἔσται. ἀλλά μοι δοκεῖ ὀρθίους 

28 τὰ πιστά, ἐπα (ργ0ρ67) ρίοα! 65. οἸααβθ, δ᾽ Πουρ ἢ {Π6 ἱπίθυτορ. 
28 διαβιβάσοντες : τς {815 ν. [Π6 ἴοπθ 5 οἰθδι. 

οοπίταοίθα ξιῦ. 15 ΘΟΤΩΥΠΟΏΘΙ. 87 λόχους ὀρθίους: οΛ α. 3. 46, πε 

88 ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα: [ῃ6 {Π6 ποίβϑ. 

866. 15 80 ΘΧΊΘΉΒΙΟΙ Οὗ [Π6 ἸΠΠΟΙ διασπασθήσεται: ο7. 111, 4,80. Νοῖθ 

ΟὈ].: δῖον, 1. 89, γ. μᾶγνθ εἰς ἀρδίη {Π6 5 Ὁ ἴο αἰτθοῦ ΞΡρθθοῇ. 

φάλαγγα. 40 ἐπὶ πολλῶν, ηιαμψ αδορ. ΟἿ. 

84 βουλεύσασθαι συλλεγεῖσιν, ἕο Ὀθ]ον, ἐπ᾽ ὀλίγων, ἔξει αδορ. 
ὁοη6 ἰἐορσείμον απαὰ οοη δι. 41 περιττεύσουσιν ἡμῶν: 1. ὁ. {Προ ]Γ 

Νοῖθ {ῃ9 αδῦ., συλλεγεῖσιν; {Π6 11π6 γν}1}1 6 Ἰοηρθυ {Π 8 ΟἸΓ5. 

800. ψΟυ]α 6. ΠΟΙΙΉΔ], βίποθ ἢ 42 ὅ,τι ἂν βούλωνται: 6. σ. ἴον ἃ 

ΤΟ] ]ονγβ {πΠ6 ᾿ηῆη. 886 {Π6 ποῖθ δ ΠΙΚ αὐίβοϊς. ΕῸΓΣ [Π6 1πΠΠῸῚ ΟἹ]. 

05 1, 2, 4. ΙΓ χρήσονται, ο΄. 1, 8, 93. 

85 ὅπως. .. ἀγωνιοῦνται; Ο᾽]. 44 ἁθρόων: {πΠ6 ἰοχύ 15. ππορΙίδίη. 

30 
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τοὺς λόχους ποιησαμένους τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν διαλι- 
, »“" [χ Ἁ 5 , 

πόντας τοῖς λόχοις ὅσον ἔξω τοὺς ἐσχάτους λόχους γενέσθαι 

τῶν πολεμίων κεράτων: καὶ οὕτως ἐσόμεθα τῆς τε τῶν πολεμίων 
Ω » ἘΝ , ν » ΄, » ς ἰω 

φάλαγγος ἔξω οἱ ἔσχατοι λόχοι, καὶ ὀρθίους ἄγοντες οἱ κράτιστοι 

ἡμῶν πρῶτοι προσίασιν, ἣ τε ἂν εὔοδον ἢ ταύτῃ ἕκαστος ἄξει ὁ 
, Ν » Ν “ » «, »Μ »“ ͵ 

λόχος. καὶ εἴς τε τὸ διαλεῖπον οὐ ῥάδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις 

εἰσελθεῖν ἔνθεν καὶ ἔνθεν λόχων ὄντων, διακόψαι τε οὐ ῥάδιον 

ἔσται λόχον ὄρθιον προσιόντα. ἄν τέ τις πιέζηται τῶν λόχων, 

ὁ πλησίον βοηθήσει. ἢν τε εἷς πη δυνηθῇ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ 

ἄκρον ἀναβῆναι, οὐδεὶς μηκέτι μείνῃ τῶν πολεμίων. 
-- -“ Ἀ 

Ξενοφῶν δὲ 
» Ἂ 5 Ν 3. ἢ 5 Ν “- “ἼὌΙν “ , 

ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ ἔλεγε τοῖς στρατιώταις" 

““ ΝΜ, Ν 2 , » , Ἁ , 

ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐποίουν ὀρθίους τοὺς λόχους. 

Μ ιν Ἢ ᾽ Δ ς [ο , » . »“ Ἂ Ν Ν ν 

Ανδρες, οὗτοί εἰσιν οὺς ὁρᾶτε μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ 
» ΄ ΄ , 

ἤδη εἶναι ἔνθα πάλαι σπεύδομεν: τούτους ἤν πως δυνώμεθα, καὶ 
» Ὰ -» “ 

ὠμοὺς δεῖ καταφαγεῖν. 

ΑΒ 1 βῦδηαβ ἁθρόων (ρτοα, Δέ[ΟΥ 

ἐμπεσόντων) ἰΒ ἴο 6 ὕδϊτοη θού ἢ 

Υἱἢ βελῶν πα ἀνθρώπων. 

εἰ... ἔσται: ἃ ψ8ΓΗΪηρ' ΟΘΟΠΟΙ ΠΟ 

ἀρδίη. 

40 κατασχεῖν, ἰο οουὐοῦ. ΔΊ Π15 

τοῖς λόχοις ἰ5 ἴο Ὀ6 ΘοΟηδβίγαθα (85 

αδῇ. οὗ τη68}8). 

διαλιπόντας, 5σἐαἑϊοηῖη ἐμοην αἱ 

πίονα 8. 

4 ὅσον... . γενέσθαι : ἔογ {Π6 ἱπῇη. 

ΑΙΌΘΙ ὅσον, ἃ5 Δ ΙΘΙ ὥστε, 67. ο. 1. 

18, ἃηα [Π6 ποίθ οἡ οἵα... ἄρδειν, 

ΤΙ, 3,.40. 
ἔξω: ψΊῸ τῶν πολεμίων κεράτων, Ἰγαΐ 

ΘΙ 5126 Ὀν 105 Ροβι το. 

49 οἱ ἔσχατοι λόχοι : ̓ ἰτη Ἰ {1 Π ἈΡΡΟ- 

Βίττοη ψ {ἢ {ΠῸ βιιὈ]. οὗ ἐσόμεθα. 

οἱ κράτιστοι ἡμῶν, ΟἿ" δα ο5ὲ οαρ- 

ἑαΐη5. Τῃ {Π15 ἔουηγαύοη ϑδ ἢ 

σαρίδϊη Ἰο 5 οὐ ΘΟΙΡΔΗΥ. 

ΒῸΓ {ῃ6 Ὀτάνουν οἵ ἱπαϊντατια] 

οαρύδ᾽ η5, Β66 6. 9. 0. 1. 8 217 δηὰ 

0. 1. 88 9 ΕΣ, 

80 ταύτῃ: τοβαμηϊηρ Π6 ΓΟ]., ἃΒ 

οἵἴξρθηῃ. 

ἄξει : 1Π ΤΠ 8 8. 

51 τὸ διαλεῖπον: ΟοΥ, 111, 4, 91, τὸ 

διέχον. 

δ οὐδεὶς μηκέτι μείνη: ἴοΙ [Π6 

ἀοι 16 πθρ., 566 8 ποθ οἡ 1], 

2, 54. 

88 ἐμποδὼν τὸ μὴ . .. εἶναι : ἴοτ [ἢ 6 

᾿ηΠη. ἢ τὸ μή «αἴζοι ἃ σψοτᾶ οἵ 
ΒΙπαθυϊηρ, 566 (.. 1551; Η. 9618; 

Β. 642,1; 643. 

589 πάλαι πμαῦὸ ἰοπῷ 

δοθη, βγίυϊη. ἃ ὙΘΡΌΪΑΤΙ ἔοτοθ 

οὗ Π8 Ρῥσϑβ. τ πάλαι. 

600 ὠμοὺς . . - καταφαγεῖν: ἃ ΡΙῸ- 
γΘΙΌΙ8] Ρῃγαθθ ψ ῃΐο ΟΟΟῸΓ͵Β 

δρδῖη ἰη Ηοΐϊ. 1171, 8,6. Τῦ τᾶν 

Ὀ6 ἃ γι ἰβοθηοθ ἕτοιμη ΗἨοιηοΥ ; 

5600 Πα ἸΥ͂, 80; ΧΑΧΙΊΙΙ, 8417: 

ΧΧΙΝ,919, Οοιηρδγθ ἃ]5ὸ πο}, 

αἀὸ αδοιΐ Νοΐμίηρ ΔοΙ ΤΝ, 

ΒΟ, 1, 1 νοι] οαὺ μὶβ μϑασγύ ἴῃ 

{Π6 τιϑυκοῖ- ]δοθ. 

σπεύδομεν, 
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᾽ ᾿  Ἃ κ , “ ὙΠ ΤΣ ᾿ Ν , Ἐπεὶ δ᾽ ἐν ταῖς χώραις ἕκαστοι ἐγένοντο καὶ τοὺς λόχους 
᾽ Ἂ Ε ΄ 5 3 ὕ; Χ Τ᾽ “- - “- » Ν δ 

ὀρθίους ἐποιήσαντο, ἐγένοντο μὲν λόχοι τῶν ὁπλιτῶν ἀμφὶ τοὺς 
5 7 ς Χ , “ Ν ᾽ ᾿ « , Χ Ν 

ὀγδοήκοντα, ὁ δὲ λόχος ἕκαστος σχεδὸν εἰς τοὺς ἑκατόν: τοὺς δὲ 

πελταστὰς καὶ τοὺς τοξότας τριχῇ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ 
» ΄ » τ Ν “ ἴον δ Χ Ν ’ Ἀ εὐωνύμου ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν 

ἑξακοσίους ἑκάστους. ἐκ τούτου παρηγγύησαν οἱ στρατηγοὶ 
» ᾽ [ Ν ἔν Ἂ Ε ΄ Ν σ ͵ 

εὔχεσθαι: εὐξάμενοι δὲ καὶ παιανίσαντες ἐπορεύοντο. καὶ Χειρί- 
Χ ν. Ἐπ - . ς ᾿ ᾽ κα κ κι Ρ 

σοῴφος μὲν καὶ Ξενοφῶν καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς πελτασταὶ τῆς τῶν 
, Γ ", ᾽ ΄ «ς Ν ’ 

πολεμίων φάλαγγος ἔξω γενόμενοι ἐπορεύοντο: οἱ δὲ πολέμιοι 
«ς 3 ᾽ ΄ » “Δ ᾿Ὶ ᾿] ὯΝ Ν Ν « Χ ᾽ Ι ὡς εἶδον αὐτούς, ἀντιπαραθέοντες οἱ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν οἱ δὲ ἐπὶ 

[4 “- “ 

τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, καὶ πολὺ τῆς αὑτῶν φάλαγγος ἐν 
΄΄" [ Ν Σ , Β Ἁ Ἂν 0.) Ἁ γι τῷ μέσῳ κενὸν ἐποίησαν. οἱ δὲ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν πελτασταί, 

Γ 3 ᾽ ΄ ΕἾ 5 , ΄, ΄ » 
ὧν ἦρχεν Αἰσχίνης ὁ ᾿Ακαρνάν, νομίσαντες φεύγειν ἀνακρα- 

΄ - “- 

γόντες ἔθεον: καὶ οὗτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι" συνεφ- 
. ν ς "α΄ Ἢ είπετο δὲ αὐτοῖς καὶ τὸ ᾿Αρκαδικὸν ὁπλιτικόν, ὧν ἦρχε Κὶ λεάνωρ 

ξὉ9 , ς Χ ,. Ὁ » -" ᾽ , » 

ὁ ᾿Ορχομένιος. οἵ δὲ πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο θεῖν, οὐκέτι ἔστησαν, 

ἀλλὰ φυγῇ ἄλλος ἄλλῃ ἐτράπετο. 

οἱ δὲ Ελληνες ἀναβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν πολλαῖς κώμαις 

καὶ τἀπιτήδεια πολλὰ ἐχούσαις. καὶ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν ὅ,τι 

61, χώραις, ρίαοο85; ΕΓ. κατὰ χώραν, 

1 9. 100. 
608 ὀγδοήκοντα. . . ἑκατόν; [Π15 

σῖνοβ ΤΟΌΡΉΪΥ 8,000, 85 ἀραϊηβῦ 

{86 οΥἹρΡΊῚη81 οί] οἵ 11,700 (566 

Ι, 2, 58 8., δα 1, 4,13). ΙΑ ]ΔΥῚΥ 

ΟἾΪΥ 1,800 ρο!ὐαββ ἃ ἤθυΘ 80- 

σοπηΐθα ἔοσ, συ 116 {Π6 οΟΥΙΡῚ Δ] 

ΠΌΤΩΡΘΥΙ νγ 88 2,300. Μοβί οὔ {πθ858 

Ἰοββθβ Θσοῦσγθα αἴζον [Π6 ατὐθθκβ 

Θοηΐοσθα {πΠ6 Οδγαπομδη τηοιη- 

8185. 
εἰς τοὺς ἑκατόν: ἴον {Π6 δτῦ., οἥ. 1, 

2, ὅ9, )πᾶ {πΠ6 ποΐθ. Τὴ οοι- 

ῬΘΠΥ ΡΓΟΡΘΙΥ Πα ὈΘΓθα ΘΟ ηθη 

(ε7. 1, 2, 148, ἃἀπα {Π6 ποΐθ), θα 

{8185 ΠΌΠΟΙ οϑῃ ΠΆΓΟΪΥ Πᾶνθ 

ὈΘΘΠ ᾽ν Υ5 τηϑ1η 81 Πη6α. 

66 παρεγγύησαν: 1655 ΘΟΙΏΙΏΟῊ [Π8 ἢ 

{ῃ6 φαυϊγεϊθηῦ παραγγέλλω, Ἀαΐ 

ΟΟΟΘΌΤΓΙ Πρ Οα ΓΤ ὈΠΠη68 ἴῃ {Π|5 ΡΟΟΪΚ. 

67 Χειρίσοφος . . . ἘΞενοφῶν : Π6γΥ 

164 {Π6 σο] τπτηπβ δῦ {Π6 Θχίγθυηθ 

τὶσηῦ 8πα 1ϑεῦ. 

10 ἀντιπαραθέοντες : ἴοτ {Π6 ΡΓΘΡΒ.; 

67. αΌονϑ, 1. 83. Τὴ6 Οὐ] ΟΠ Δη5 

βΒοπρῆτ ο δνοϊα θθΐηρ οὐ η]τοά. 

Νοίθ {πΠ6 ργύϊϊ νθ 8 Ρῥ0ΟΒ. 

12 κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικόν, ἦγ ἐπ Αγ7- 

οαασίΐαν, αἰυϊδίοη. ΗΒ, Ὁ ἃρ- 

ῬΘΔΆΓΒ, γγ8Β ἴῃ Π6 σΘηΐΓΘ. 
18 φεύγειν: 1. 6. τοὺς πολεμίους. 

Ἴ5 ὁπλιτικόν, ὧν: {Π6 9]. 15 15]- 

Πρα, 5΄Ίης668 ὁπλιτικόν Ξεὁπλῖται. 

10 ὡς ἤρξαντο: Ἵ. 6. οἱ πελτασταί. 

9 τὰ μὲν ἄλλα, 7017 {6 γοϑβέ (αν. 

οὐδέν: 56. ἢν. [866.}. 

ὅ,τι καί: καί τηᾶν Ὀ6 τϑηῃαθγθᾶ, αὐ 

6ὅ 
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Ν ᾽ ’ Ν Ἀ ’ὔ Ἀ " ᾽ ,’ Ἁ »" ΄ 

καὶ ἐθαύμασαν: τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἣν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων 
εἰ , “-“ - , 

ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ 
"» Ἀ 7 ’ » “- εἶ κι Ν - εἶ ᾿Ὶ , {4 

ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνωτο ἵστα- 
᾽ , ε δ Ἀ7 ᾽ , ἢ , 4 

σθαι, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν ἐῴκεσαν, 
ς Ἁ δ ᾽ὔ Ὁ Ν Ἀ » ’, » Ἁ 

οἱ δὲ πολὺ μαινομένοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήσκουσιν. ἔκειντο δὲ 
ω Ἂ Ὁ “Ὁ ’ ἃ Ἃς “ » ΄ 

οὕτω πολλοὶ ὥσπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ πολλὴ ἣν ἀθυμία. 

τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέθανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν πως ὥραν Η, ῬαιΩ [: 5. ΟἿ 1) ] ΘΝ 
Ε) ᾽ , Χ Ν , » ΓΑ «“ 2 

ἀνεφρόνουν" ΤρΡιΤη δὲ Καὶ τΤεταρτὴ ἀνίσταντο ὠσπτερ εκ φαρμα- 

κοποσίας. 

᾿Εντεῦθεν δ᾽ ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς παρασάγγας ἑπτά, : 

καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν “Ἑλληνίδα 

οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῳ ἸΠόντῳ 
5 ἴον » ς ’ , Χ ΝΝ , » ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν Κόλχων χώρᾳ. 

φι ’ » ΄ » ΄- Ἕ 

«-ἰνώπτεῶὼν αἀποικιαν εν ΤῊ 

“-“ “-“ , ’ὔ » “ «ς ΄ ᾿ “ δ 

ταῖς τῶν Κόλχων κώμαις: κἀντεῦθεν ὁρμώμενοι ἐλήζοντο τὴν 

Κολχίδα. » Ἀ Ἁ ζοὺ "πὸ ’ ’ ἀγορὰν δὲ παρεῖχον τῷ στρατοπέδῳ Τραπεζούντιοι, 

καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς “λληνας καὶ ξένια ἔδοσαν βοῦς καὶ ἄλφιτα 
ν .5 

Και Οἱἐνον. συνδιεπράττοντο δὲ καὶ ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων 
[ον Ε [ον ΄ , ᾽ ΄ Ἂν ’ Ὰ 3 , 

τῶν ἐν τῷ πεδίῳ μάλιστα οἰκούντων, καὶ ξένια καὶ ππαρ᾽ ἐκείνων 

ἦλθον βόες. 

αἰϊ. Ἤρτθ [Ὁ Ἰθββθηβ [Π6 ἕοτοθ οὗ 

116 νὈ.; οὔὔϑηθυ 1Ὁ δοοθηςαδίθβ ἴὖ. 

82 κάτω διεχώρει αὐτοῖς, 510} 6766] 

7 γοῦν ατἱαγγλοῦρα. 

88 μεθύουσιν. . . ἀποθνήσκουσιν: 

Ῥᾶγίϊο5., οἵ οοῦγβθ, {κ μαινο- 
μένοις. 

87 ἀνεφρόνουν, δογανγν ἰο γΟΟΟῦ 7" 

ἐπμοἴ}" 86.865. Νοῖθ (ῃ6 ἕοτοϑθ οὗ 
{Πῃ 6 ΡῬΓΘΡ., πα οὐ. ἀναπνεῦσαι, 
6. 1, 80. 

τρίτῃ δὲ καὶ τετάρτῃ: ἴῃ 510} 

ΡΏγαΒΘΘ ἴῃ Ὕατθοῖὶς, καί ἰβ οοιη- 
ἸΠΟΠΘΙ ὑπᾶπ ὑπὸ αἰβή ποῦ. ἤ. 

ἐκ φαρμακοποσίας : {πΠ6 ἀοσοπηῖβ οὗ 

ποθ᾽ ὑσανθὶθυβ ἢ τϑίθυθηοθ 

ἴο ὑπ οχιβίθμοθ οὗ Ῥοϊβοῃοιβ 

ΒΌΠΘΥ ἴῃ {Π15 τϑρίοῃ [θηᾷ, ἕου Π9 

τηοβῦ ρμᾶνῦ, ἴο οΘογτοροναῦθ Χϑηο- 

ῬΠΟΩ ΒΒ δοοοιηύ. Τῆον αἸΗΘΥ 

6]. του οὔθ δηούμ ον τοραιᾶ- 

ἴησ {Π6 ἤονθι ἔσουη ὑυΒΊ ἢ {Π9 

ΠΟΠΘΥ 5 οχίγαοϊθα, ἃ πη ΒΟΙῚΘ 

ΒοΙ]α {Πδῦ 1Ὁ 5 ἀπνν ΠΟ]Θβοῖὴθ ΟἿΪΥ 

᾿ξ ϑαΐθῃ τὰν. ῬῬιοΐθββον. ΚόοΟα 

αθηϊθβ {πΠ6 οχἰβύθῃηοθ οὗ ροϊβοῃ- 

ΟἿΒ οπον, 8ἃηὰ {πῖηκθ {ῃ0 

Εὐθοκβ ταπιϑύ πᾶνθ θαΐθη ΒΟΠΘΥ 

ὑπαῦ νγὰβ ΒΡρο1] θα, 

90 Τραπεζοῦντα: ΠΟΙΘ αὖ ᾿Ἰαβῦ τ 

ἃΓΘ οἡ οθτίαϊη ρυοὰπῆ ; 15 νγᾶ5 
{πὸ τπούθιῃ ΕΘ ὈἸΖοηᾷ. 

95 ἐδέξαντο: 1. 6. ἑγηυΐο ἔα οἱέῃ. 

96 συνδιεπράττοντο: ὁ. 6. ἴῃ 60ῃ- 

Ταποίϊοη τυ {μΠ6 (Ο]Ο 8 5. 

ὑπέρ: ἡ. 6. {πᾶῦ Ππϑν βΒῃοι!α ποῦ 6 

ῬΠΠαρϑα, 

97 ξένια : ἴῃ ΔΡΡΟΒ. Μ 1 βόες. 
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»ἡ Νὴ ““ Ἀ ΄ὔ ἃ », , 

μετὰ δὲ τοῦτο τὴν θυσίαν ἣν ηὔξαντο παρεσκευάζοντο" 

ἦλθον δ᾽ αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες ἀποθῦσαι τῷ Διὲ σωτήρια καὶ τῷ 

Ἡρακλεϊ ἡγεμόσυνα καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς ἃ ηὔξαντο. ἐποίησαν 

δὲ καὶ ἀγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει ἔνθαπερ ἐσκήνουν. εἵλοντο 

δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην, ὅς ἔφυγε παῖς ὧν οἴκοθεν, παῖδα 
» , , - 

ἄκων κατακανὼν ξυήλῃ πατάξας, δρόμου τ᾽ ἐπιμεληθῆναι καὶ 

τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι. 
5 Ν ΝΥ Ὁ 7, ὝΕΣ, " , ΄ κ᾿ 
ἐπειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα παρέδοσαν τῷ Δρα- 

“ φ Ν ᾽ 

κοντίῳ, καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον ὅπου τὸν δρόμον πεποιηκὼς εἴη. 

ὅ δὲ δείξας οὗπερ ἑστηκότες ἐτύγχανον Οὗτος ὁ λόφος, ἔφη, 
͵ “- 5 

κάλλιστος τρέχειν ὅπου ἄν τις βούληται. ἸΠῶς οὖν, ἔφασαν, 
ὃ ͵ 7 ΟῚ Ἂ, ἴω Ν ὃ - “ ᾿ ἃ δ᾽ .᾿ υνήσονται παλαίειν ἐν σκληρῷ καὶ δασεῖ οὕτως; ὃ δ᾽ εἶπε: 

- ΄ Ἂ 

Μῶλλον τι ἀνιάσεται ὁ καταπεσών. ἠγωνίζοντο δὲ παῖδες μὲν 

στάδιον τῶν αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι, δόλιχον δὲ Κρῆτες πλείους 

99 ηὔξαντο, μα τνοιυοα. δθ 111, 

2,89. 
100 ἀποθῦσαι: ἔον {πΠ6 οραᾶ., 61, 3, 

ΟΤ, 8ηα {Π68 ποΐθ οῃ ἀπέπεμπε, [, 

1, 41. ΤΟΥ 8.0 ἔμπ]Π])}}ὴῃρ 8Π 

ΟὈ] ΡΟ. 

101 ἡγεμόσυνα, ἐδπαη]- ΟΠ οΥη0.8 

707 σιυάαγοο. ΤῊ Θ ὑοῦ ΟΟΟῸ ΙΒ 

ἈΠΘΙΘ ΟὨΪΥ. ἡγεμών Μγ8ἃΒ ἃ 5ἰαηά- 

ἴηρ; 01{{160 οὗ ΗθΊ801685 (6. σ. 7, 2, 

815). Ηἰβ ον ν᾽α6 8 ΠΟΥ] ΠΡΒ 
τη8αθ δίτη πὸ Πύϊπρ ραίσοη οὗ 

811 νυδη θυ θυ β. 

102 ἔνθαπερ, γον τὐἢθγ6. ΤΠὩΘ 

ἔογτοθ οὗ πῃ ϑῃοἶ1ο περ 5Που]α 

ΔΙ 5 Ὀ6 ποίθα. 

104 ἄκων: 1. 6. Π6 ψγὰβ ποῦ ἃ τητ- 

ἄθσθσ. Τὴ ατθοῖῖθ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 

τϑραιᾶθα οὔθ πὸ 86 5] 
ΒΠΟΐΠΘΙ ΘΥΘ ἱπνο πη αΓ]Υ 885 

Ῥο!]αΐθα, δηα ΠΘ νγὰβ ΟὈ] σα 

ἴο ρΡῸ ἴον 8 {1πη6, δὖὺ ᾿οαβί, ἰηΐο 

ῬδηἸβητηθηΐ, ἡ. 6. δοσοσαϊηρ ἴο 

[ΠῸ Ρυ τ {1ν8 νιθν, ἴο ΡῸ ὈΘυομα 

[Π6 τϑῆρθ οἵ [Π6 ρμοβύ οἵ {ῃ6 

5161 πη τηϑη. 

106 δέρματα: {Π6 5Κ|η5 οὗ {86 νἱο- 

{Ἰπὴ5 ΓΘ ἴο ΒΘΙ͂νΘ ἃ5 ὈΓΙΖΘΒ (ο΄. 

 ΧΟΧΤΙ 1959}. 
111 Μᾶλλόν... καταπεσών, 50 

νοῦ, ἐΠ|6 ἀροΥ 86 701 πίην 00 8 

ἐμγοιυη---ὃἃ, ΥΘΡῚΥ μουν οὗ {Π6 

Θρδτγύδη. 

ἠγωνίζοντο... στάδιον : {Π6 866. 1Β 
οορσηδῦθ ([ΠΠΘῚ Ὁ]... ὅο, ἴοο, 

ψ ΙΓ πάλην, πυγμήν, ἃ Πα] παγκράτιον 

{Π6 ν. ἠγωνίζοντο ἰἴ5. ἴο 6 5ὰΡ- 

Ρ]Π6α. ὙΠ δόλιχον (56. δρόμον) 

ἔθεον 15. ΘΧΡΥΘΒΒΘα, θα 1 15. ΝΘΙῪ 

ῬΓΟΌΔΌΙ6 {Πᾶὺ ἠγωνίζοντο ΒΟ. Ϊα 

Ὀ6 ππαουβίοοα {μοθτθ, ἴοο, ἔθεον 

Ῥοῖηρ' τορᾶγαθα ἃ5 ἃ βΊοββ. ΤῊΘ 

στάδιον νγὰ5Β πῃ οἱαοβδῦ οὗ {ῃθΘ 

ΟἸγταρΙο οοπίθβίβ, ἃπα {Π6 ν]οῦοῦ 

1η {15 νγἃβ ὑπ ΟἸγτηρὶο νἹοῦου ἴου 

[8 γϑᾶγ. Τῦ νγἃϑβ ἃ βύγαιρ αν 

ΔΒ} οἵ δρριοχιτηαίθ]ν 200 γᾶ γα. 

παῖδες: ΤΓΟΘ5 ἴῸΓ ῬΟΥΒ οσιηθα ἃ 

ΓΟΘΡΪΔΙ ρΡᾶτῦ οὗ ατσθοὶς αὐῃ]θύϊο 
σοηπύοβῦβ. 

119 αἰχμαλώτων οἱ πλεῖστοι : 6χ- 

οὐβοα ὈΣΥ ᾧπμθ ἕδοῦ ὑμαὺ ὑῃθῦθ 

100 
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120 

ΦΌΝ αἀπαθαβς 

ἀνε "» , ν ν ᾿ ν , “ 
ἢ ἑξήκοντα, [ ἔθεον πάλην δὲ καὶ πυγμὴν καὶ παγκράτιον ἕτεροι, 

καὶ καλὴ θέα ἐγένετο: πολλοὶ γὰρ κατέβησαν καὶ ἅτε θεωμένων 

τῶν ἑταίρων πολλὴ φιλονικία ἐγίγνετο. ἔθεον δὲ καὶ ἵπποι καὶ 

ἔδει αὐτοὺς κατὰ τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῇ θαλάττῃ ἀπο 
,ὔ ΄ ΑΥ Ἂς Ν 3: ΄ Ἀ ΄ 

στρέψαντας πάλιν πρὸς τὸν βωμὸν ἄγειν. καὶ κάτω μὲν οἱ 
“ » -“" 

πολλοὶ ἐκυλινδοῦντο: ἄνω δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον μόγις 

βάδην ἐπορεύοντο οἱ ἵπποι: ἔνθα πολλὴ κραυγὴ καὶ γέλως καὶ 

παρακέλευσις ἐγίγνετο. 

ΘΙΘ ΠῸ ατθοθὶκ ΡΟΥ5 ἴῃ {[Π6 8͵ΙΏΥ. 

Τὴ {Π6 συ ρξᾷχηθβ οἵ τσθθορ 

ΟἾΪν ἐῆοβθ οὗ σοπαΐηθ Ηθρ]]θηΐο 

βίοοϊς τηϊρηῦ οοτηροῖθ. 

δόλιχον: {Π15 νγὰ5 ἃ Ιοηρ' Γ806, ἃ 

ἰοϑῦ οὗ οπάασϑηοθ. Αἴ ΟἸσνιρὶἃ 

Ὁ νγἂβ 24 βίδαϊδ, αὖ {Π6 Ἰθηρτῃ 

ΒΘΘΙὴ5 ἤο Πᾶγθ νᾶιιθα. 

118 παγκράτιον: ἃ ΘοΙηροΒΙίθ Θ0η- 

ἰοβῦ ἴῃ ψῖοἢ {Π6 ἃιῖβ θοΐῃ οὗ 

{Π6 ψ Ύθϑῦϊου ἃπα {ῃ6 ὈΟΧΘῚ ΨΘΓΘ 

δ] ονθα. 

114 κατέβησαν : [{Π6 ΘΟ ΠΪ6 8] ἔθυτη 

ἴον θηζθγίηρ {Π6 11δὲβ (1Π ΔΥΘ ΠΏ 8 1η 

ἙαΙΘΒοΘ Πα 616). 

ἅτε: 67.1,1, 12, πὰ [π0 ποίθ. 

110 αὐτούς: ὦ. 6. [ῃ6 ΠΟΙΒ6Β, Οὐ]. 

οὗ ἄγειν ἃπα [Π6 Δοσοτηρδην ἱηρ' 

Ρᾶγϊοβ. δ8δε τηυδύ ὑπαογυβίαπα 

ἱππέας ἃ5 58}]. 

117 βωμόν, πιοιια, οἱ Θατίῃ ΟΥὉ 

ὑπτ. Τουθύ]οεβ τ ψγὰ8Β {Πθ 

δ] ΑΓ ἡ ΟΠ ὙΠΙΟῚ [86 νἱούϊτηβ 

δα Ὅθϑθῃ βδουιῆοθά. 
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ΤῊΝ ὙΠΕΝΤΙ ΙΒ 

(Δ οορν οὗ ἃ ΟἿ οΟΥΚ οὗ {πὸ Του τη ορηΐανν Β. Ο. Πρ οΥΙΡΊ Πα] ἴα ΠΟΥ ἴῃ 
ΠῸ {ΠΠῚ21 (Δ ]Π1ΘΡν, ΠἼΟΤΘΠΟΡ, Τ{8]Υ) 





ΒΟΟΚῪΥ 

Ι. [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Ἰζύρου ἔπραξαν 
“-“ “- Ν 

οἱ “Ἕλληνες, καὶ ὅσα ἐν τῇ πορείᾳ τῇ μέχρι ἐπὶ θάλατταν τὴν ἐν 
“ ᾽ “ 

τῷ Εὐξείνῳ ἸΤόντῳ, καὶ ὡς εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν ᾿Ελληνίδα ἀφί- 
, ’ -“ 

κοντο, καὶ ὡς ἀπέθυσαν ἃ ηὔξαντο σωτήρια θύσειν ἔνθα πρῶτον 

εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ δεδήλωται.] 

Ἔκ δὲ τούτου ξυνελθόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοιπῆς 

πορείας- ἀνέστη δὲ πρῶτος Λέων Θούριος καὶ ἔλεξεν ὧδε. 
“ 

᾿Εγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη ξυσκευαζόμενος 
Ν 3 καὶ βαδίζων καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει ὧν καὶ 

Ἁ “ , 

φυλακὰς φυλάττων καὶ μαχόμενος, ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη παυσάμενος 
΄ “ , 2 ν , Υ » Ν᾿ Ν Χ 

τούτων τῶν πόνων, ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν τὸ λοιπὸν καὶ 

ἐκταθεὶς ὥσπερ ᾽Οδυσσεὺς ἀφικέσθαι εἰς τὴν “Ελλάδα. ταῦτα 
» ΄ ς - » ΄ὔ ς ΩΝ ,ὔ ΝΟ . 

ἀκούσαντες οἱ στρατιῶται ἀνεθορύβησαν ὡς εὖ λέγει: καὶ ἄλλος 
ϑοτον δ οᾳ , ς , 4 Χ Υ ΄ὕ 

ταὐτὰ ἔλεγε, καὶ πάντες οἱ παριόντες. ἔπειτα δὲ Χειρίσοφος 

ἀνέστη καὶ εἶπεν ὧδε. Φίλος μοί ἐστιν, ὦ ἄνδρες, ᾿Αναξίβιος, 
“- , ᾿' Ψ ᾽ 5 

ναυαρχῶν δὲ καὶ τυγχάνει. ἢν οὖν πέμψητέ με, οἴομαι ἂν 
3 “ Ν, ῇ » Ν -“ Χ Φ' “ " [ .» Ν 

ἐλθεῖν καὶ τριήρεις ἔχων καὶ πλοῖα τὰ ἡμᾶς ἄξοντα" ὑμεῖς δὲ 

εἴπερ πλεῖν βούλεσθε, περιμένετε ἔστ᾽ ἂν ἐγὼ ἔλθω: ἥξω δὲ 

ταχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ στρατιῶται ἥσθησάν τε καὶ 
] 7 “ ) Ν ί- Γ 

ἐψηφίσαντο πλεῖν αὐτὸν ὡς ταχίιστα. 
ἴω μ- “- - 

Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. Χειρίσοφος 
᾿ δἷν ΟΣ . , ΠῚ ΠᾺ Χ 5 κα Ψ 5 

μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν. ὅσα μοι οὖν 
“-“ Ν ἡ -» 2 “ "“-Ὅ -“ δος ταὶ “- 

δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν τῇ μονῇ, ταῦτα ἐρῶ. πρῶτον μὲν 

τὰ ἐπιτήδεια δεῖ πορίζεσθαι ἐκ τῆς πολεμίας οὔτε γὰρ ἀγορὰ 
Ψ « Ἁ " [ » , ᾽ Ἢ ᾽ δὴ 3 ἿΑ ͵7 ς 

ἔστιν ἱκανὴ οὔτε ὅτου ὠνησόμεθα εὐπορία εἰ μὴ ὀλίγοις τισίν: ἡ 

δὲ χώρα πολεμία: κίνδυνος οὖν πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς 

τε καὶ ἀφυλάκτως πορεύησθε ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. ἀλλά μοι δοκεῖ 

σὺν προνομαῖς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, 

ὡς σῴζησθε, ἡμᾶς δὲ τούτων ἐπιμελεῖσθαι. ἔδοξε ταῦτα. 
, Ἕ » ,’ ἅ Ϊ 4 ᾽ ᾿ ΄ Ἂ  ς “ 3 Επτι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε. ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπο- 

ρεύσονταΐζ τινες. οἴομαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τὸν 
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Δ." Αἀποραβίβ 

᾿ » Ἶ , κ 

μέλλοντα ἐξιέναι, φράζειν δὲ καὶ ὅποι, ἵνα καὶ τὸ πλῆθος εἰδῶ- 
“- μ Ἀ “- 

μεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων καὶ ξυμπαρασκευάζωμεν, 
Εν 1) ’ ἊἈ κ᾿ , Α Ν ᾿ γι .“ ’ 

ἐάν τι δέῃ, κἂν βοηθῆσαί τισι καιρὸς ἧ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει 
» , “- Ἶς “ 

βοηθεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν ἀπειροτέρων ἐγχειρῇ ποι, ξυμβου- 

λεύωμεν πειρώμενοι εἰδέναι τὴν δύναμιν ἐφ᾽ οὺὑς ἂν ἴωσιν. ἔδοξε 

καὶ ταῦτα. 

᾿Εννοεῖτε δὲ καὶ τόδε, ἔφη. σχολὴ τοῖς πολεμιοις λήζεσθαι, 
Ν Ψ, ς "“ Ε] , » ᾿ Ἀ ᾽ ,ὔ ΄ 

καὶ δικαίως ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν" ἔχομεν γὰρ τὰ ἐκείνων" ὑπερ- 

κάθηνται δὲ ἡμῶν. φυλακὰς δή μοι δοκεῖ δεῖν περὶ τὸ στρατό- 

πεδον εἶναι: ἐὰν οὖν κατὰ μέρος φυλάττωμεν καὶ σκοπῶμεν, 

ἧττον ἂν δύναιντο ἡμᾶς θηρᾶν οἱ πολέμιοι. 
»Μ "Ζ (ὃ ΄ » ᾽ Ν ᾽ “ “-“ “ “ 

Επτι τοίνυν τάδε ὁρᾶτε. εἰ μὲν ἠπιστάμεθα σαφῶς ὅτι ἥξει 

πλοῖα Χειρίσοφος ἄγων ἱκανά, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν" 

νῦν δ᾽ ἐπεὶ τοῦτο ἄδηλον, δοκεῖ μοι πειρᾶσθαι πλοῖα συμπα- 
[2 Ἀ ᾽ , ΠῚ Ν Ἁ Μ .ς , Ε] , 

ρασκευάζειν καὶ αὐτόθεν. ἢν μὲν γὰρ ἔλθῃ, ὑπαρχόντων ἐνθάδε 
᾽ » ’ - , Εν ᾿ Ἀ Μ -“ » ᾿ ’ 

ἐν ἀφθονωτέροις πλευσόμεθα" ἂν δὲ μὴ ἄγῃ, τοῖς ἐνθάδε χρησό- 
ἰ “- Ν “ 

μεθα. ὁρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα: εἰ οὖν 

αἰτησάμενοι παρὰ Τραπεζουντίων μακρὰ πλοῖα κατάγοιμεν καὶ 
“ Ἂν , , -«“ ΓΝ . Ν Ἃ Μ 

φυλάττοιμεν, τὰ πηδάλια παραλυόμενοι, ἕως ἂν ἱκανὰ τὰ ἄξοντα 
,ὔ " ΕΝ ᾽ » , “ Ὡ“ ; Μ) 

γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν κομιδῆς οἵας δεόμεθα. ἔδοξε 

καὶ ταῦτα. 

᾿Εννοήσατε δ᾽, ἔφη, εἰ εἰκὸς καὶ τρέφειν ἀπὸ κοινοῦ οὺς ἂν 

κατάγωμεν ὅσον ἂν χρόνον ἡμῶν ἕνεκεν μένωσι, καὶ ναῦλον 

ξυνθέσθαι, ὅπως ὠφελοῦντες καὶ ὠφελῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα. 
“ "' , “-“ “-“ 

Δοκεῖ τοίνυν μοι, ἔφη, ἢν ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται 

ὥστε ἀρκεῖν πλοῖα, τὰς ὁδοὺς ἃς δυσπόρους ἀκούομεν εἶναι ταῖς 
Ν , ᾽ ΄ , ᾽ ΄, - ἮΝ ΄ 

παρὰ θάλατταν οἰκούσαις πόλεσιν ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν: πεί. 

σονται γὰρ καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι ἡμῶν 

ἀπαλλαγῆναι. 
᾽ “ ἣν ᾿' . ᾽ ἰν »“" ἃ : ἮΝ. » Ἐνταῦθα δὲ ἀνέκραγον ὡς οὐ δέοι ὁδοιπορεῖν. ὃ δὲ ὡς ἔγνω 

τὴν ἀφροσύνην αὐτῶν, ἐπεψήφισε μὲν οὐδέν, τὰς δὲ πόλεις 

ἑκούσας ἔπεισεν ὁδοποιεῖν, λέγων ὅτι θᾶττον ἀπαλλάξονται, ἢν 
ΕΣ ’ δ᾽ Θ ’ » Ν Ν , Ἀ εὔποροι γένωνται αἱ ὁδοί. ἔλαβον δὲ καὶ πεντηκόντορον παρὰ 
“-“ ᾿, - » ’ ϑ, ; ’ 

τῶν Τραπεζουντίων, ἣ ἐπέστησαν Δέξιππον Λάκωνα περίοικον. 

οὗτος ἀμελήσας τοῦ ξυλλέγειν πλοῖα ἀποδρὰς ᾧχετο ἔξω τοῦ 
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Πόντου, ἔχων τὴν ναῦν. οὗτος μὲν οὖν δίκαια ἔπαθεν ὕστερον" 

ἐν Θράκη γὰρ παρὰ Σεύθη πολυπραγμονῶν τι ἀπέθανεν ὑπὸ ἘΣ ὙΙ 1] ραγμ 
Νικάνδρου τοῦ Λάκωνος. ἔλαβον δὲ καὶ τριακόντορον, ἡἣ ἐπε- 

στάθη ἸΤολυκράτης ᾿Αθηναῖος, ὃς ὁπόσα λαμβάνοι πλοῖα κατῆγεν 

ἐπὶ στρατόπεδον. καὶ τὰ μὲν ἀγώγιμα εἴ τι ἦγον ἐξαιρούμενοι 
΄ 4 “ “ "» »"»" ΝΑ 76 ») ΄ φύλακας καθίστασαν, ὅπως σῶα εἴη, τοῖς δὲ πλοίοις ἐχρήσαντο 

εἰς παραγωγήν. ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἣν ἐπὶ λείαν ἐξῆσαν οἱ ἄλληνες, 

καὶ οἱ μὲν ἐλάμβανον, οἱ δὲ καὶ οὔ. Καλεαίνετος δὲ ἐξαγαγὼν 
᾿ Ν « “ Χ » ’ ἋἋ , ΄ν 3, , καὶ τὸν ἑαυτοῦ καὶ ἄλλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός τε 

ἀπέθανε καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν σὺν αὐτῷ. 

11. ᾿Επεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἣν λαμβάνειν ὥστε ἀπαυ- 

θημερίζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου λαβὼν Ἐξενοφῶν 
ς [ “ , ΕῚ , ᾽ 7 Ἂν; « “ ἡγεμόνας τῶν Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς Δρίλας τὸ ἥμισυ τοῦ 

΄ Ν ΡΥ, ΄ , Ν , 

στρατεύματος, τὸ δὲ ἥμισυ κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον" 
ς Ν ᾿ “ ΕῚ ἢ » - » κ χ ν Ὁ. 

οἱ γὰρ Κολχοι, ἅτε ἐκπεπτωκότες ἐκ τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἦσαν 
« , ΝΥ φ » Ν “ Μ ς ἣ , 

ἁθρόοι καὶ ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. οἱ δὲ Τραπεζούντιοι 
ς [ Ν Ν ᾽ 7 νὰ ἥ' “ Ε] " 7΄ Ἀ 

ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον ἣν λαβεῖν οὐκ ἢγον- φίλοι γὰρ 
᾽ “ ΓΝ - Ν . ΄ ΄ Α' Εἰ γι δ νι “ 

αὐτοῖς ἦσαν: εἰς δὲ τοὺς Δρίλας προθύμως ἢγον, ὑφ᾽ ὧν κακῶς 
» ᾿ ΄ τὸ Ἂς Χ Ἂ Ἂς ΕΣ νν ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα καὶ ἀνθρώπους πολε- 

μικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ. 
3 Ν ἊΝ Α' 5 ΄" » ἴς Ξὶ ΡΝ ξ “ “ 

Ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῇ ἄνω χώρᾳ οἱ “Ἕλληνες, ὁποῖα τῶν 
, Ἂ ΄ ς , 3 3 , 5 , » “- χωρίων τοῖς Δρίλαις ἁλώσιμα εἶναι ἐδόκει ἐμπιμπράντες ἀπῇς- 

σαν: καὶ οὐδὲν ἣν λαμβάνειν εἰ μὴ ὃς ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι κτῆνος 

τὸ πῦρ διαπεφευγός. ἕν δὲ ἦν χωρίον μητρόπολις αὐτῶν" εἰς 

τοῦτο πάντες ξυνερρυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἣν χαράδρα ἰσχυρῶς 
“ Ν Ν ν Ν “ ς Ἃ, Ν βαθεῖα, καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. οἱ δὲ πελτασταὶ 

, , Ιᾳ δ ἃ μϑ ε “ ἐς δ προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ἕξ τῶν ὁπλιτῶν, διαβάντες τὴν 
(ὃ Ἐπ Ἂς , Ἀ Ἂ, Ὁ» ΄ , 

χαράδραν, ὁρῶντες πρόβατα πολλὰ καὶ ἄλλα χρήματα προσέ- 
Ν 

βαλλον πρὸς τὸ χωρίον: ξυνείποντο δὲ καὶ δορυφόροι πολλοὶ 
ΚΝ ΡΕ. Ἁ 5 "ὦ “ 5. ἘΣῊΡ ς ΄ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμημένοι: ὥστε ἐγένοντο οἱ διαβάντες 

, ΕΥ " ΄ ᾽ ΄ 3 Ν Ἂ ἕ » 5 πλείους ἢ εἰς χιλίους ἀνθρώπους. ἐπεὶ δὲ μαχόμενοι οὐκ ἐδύ- 
“ Ν ,ὔ Ν Ἂ , ἣ' ΝΥ » ἊΝ » “- ναντὸ λαβεῖν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τάφρος ἣν περὶ αὐτὸ εὐρεῖα 

ἀναβεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀναβολῆς καὶ τύρσεις 
ΝᾺ ’, [ 5 “ ὃ) Σ γ' « δὲ πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ἐπεχείρουν: οἱ δὲ 

» ΄ ᾽ "“ «ς δὲ :} δύ » ΄ “ Ν 2 ᾿ 

ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς ὃὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτρέχειν, ἣν γὰρ ἐφ 
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ἑνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαράδραν, πέμπουσι 

πρὸς Ξενοφῶντα. ὃ δὲ ἡγεῖτο τοῖς ὁπλίταις. ὃ δὲ ἐλθὼν λέγει 

ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων πολλῶν μεστόν: τοῦτο οὔτε λαβεῖν 
, » Ἁ Ν ᾽ ΕΣ » ω ἘΝ , 

δυνάμεθα: ἰσχυρὸν γὰρ ἐστιν: οὔτε ἀπελθεῖν ῥάδιον: μάχονται 

γὰρ ἐπεξεχληλυθότες καὶ ἡ ἄφοδος χαλεπή. 

᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν προσαγαγὼν πρὸς τὴν χαράδραν 

τοὺς μὲν ὁπλίτας θέσθαι ἐκέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δὲ διαβὰς 
σὺν τοῖς λοχαγοῖς ἐσκοπεῖτο πότερον εἴη κρεῖττον ἀπαγαγεῖν 

καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν, ὡς 
΄ ᾿ “- ἈΝ ᾿ ΄ 

ἁλόντος ἂν τοῦ χωρίου. ἐδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ 

εἶναι ἄνευ πολλῶν νεκρῶν, ἑλεῖν δ᾽ ἂν ῴοντο καὶ οἱ λοχαγοὶ τὸ 
“- ἴω , “ ς »" ΄ 

χωρίον, καὶ ὁ Ἐενοφῶν ξυνεχώρησε τοῖς ἱεροῖς πιστεύσας" οἱ 

γὰρ μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἧσαν ὅτι μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ 
᾽ὔ Ἁ -“ ΣῚ , Ν δ Ν Ἁ » 

τέλος καλὸν τῆς ἐξόδου. καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε δια- 
, ᾿ ε ͵ “.νΝ “» ᾽ ΄ “ 

βιβάσοντας τοὺς ὁπλίτας, αὐτὸς δ᾽ ἔμενεν ἀναχωρίσας ἅπαντας 

τοὺς πελταστάς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. ἐπεὶ δ᾽ ἧκον 
“-» , οι “-“ ω “-“ 

οἱ ὁπλῖται, ἐκέλευσε τὸν λόχον ἕκαστον ποιῆσαι τῶν λοχαγῶν 

ὡς ἂν κράτιστα οἴηται ἀγωνιεῖσθαι: ἦσαν γὰρ οἱ λοχαγοὶ πλη- 
ε Χ ΄, 

σίον ἀλλήλων οἱ πάντα τὸν χρόνον ἀλλήλοις περὶ ἀνδραγαθίας 

ἀντεποιοῦντο. καὶ οἱ μὲν ταῦτ᾽ ἐποίουν: ὃ δὲ τοῖς πελτασταῖς 
“ ΄ ᾽ ε ᾿ 

πᾶσι παρήγγειλε διηγκυλωμένους ἰέναι. ὡς ὁπόταν σημήνῃ 
» ͵7 ἣν ἣ , ε ΑΞ “- Ξ- ἈΝ ἴω »" « 

ἀκοντίζειν, καὶ τοὺς τοξότας ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταῖς νευραῖς, ὡς 

ὁπόταν σημήνῃ τοξεύειν, καὶ τοὺς γυμνῆτας λίθων ἔχειν μεστὰς 

τὰς διφθέρας: καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἔπεμψε τούτων ἐπιμεληθῆναι. 
Ε Ν Ἁ , Υ Ν «ς Ν Ν « ς , Ἐπεὶ δὲ πάντα παρεσκεύαστο καὶ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ ὑπολό- 

χαγοι καὶ οἱ ἀξιοῦντες τούτων μὴ χείρους εἶναι πάντες παρα- 
, ᾿ φνΝ ΄, Ν ἈΝ ΄ Ἁ Ἁ 

τεταγμένοι ἦσαν, καὶ ἀλλήλους μὲν δὴ ξυνεώρων" μηνοειδὴς γὰρ 
Ἁ Χ ͵ ς , 5 » Ν ᾿ ΓΤ τῚ , Ν ε ΄ 

διὰ τὸ χωρίον ἡ τάξις ἣν: ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ἡ σάλπιγξ 

ἐφθέγξατο, ἅμα τε τῷ ᾿Βννυαλίῳ ἠλέλιξαν καὶ ἔθεον δρόμῳ οἱ 

ὁπλῖται, καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδό- 

ναι, πλεῖστοι δ᾽ ἐκ τῶν χειρῶν λίθοι, ἦσαν δὲ οἱ καὶ πῦρ προσέ- 

φερον. ὑπὸ δὲ τοῦ πλήθους τῶν βελῶν ἔλιπον οἱ πολέμιοι 
“ ,ὔ ᾿ Ν, 4 .“ ᾽ Ἷ4 ᾿ς ’ 

τά τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις: ὥστε ᾿Α γασίας Στυμφάλιος 

καταθέμενος τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι μόνον ἀνέβη, καὶ ἄλλον εἵλκε, 

καὶ ἄλλος ἀνεβεβήκει, καὶ ἑαλώκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει. 
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Βοοῖς Υ, Οἤαρ. 11 ΓΦ 
ῖ 

«-.᾿ 

Καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ καὶ οἱ ψιλοὶ ἐσδραμόντες ἥρπαζον 
.“ « » ’ . Ν δας “Ὁ Χ Χ ἈΝ ΄ 

ὅ,τι ἕκαστος ἐδύνατο: ὁ δὲ Ξενοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας 
΄ ’ 5» ΄ὔ ΄, “-" - “-“ », 7ὔ τὰ 

ὁπόσους ἐδύνατο κατεκώλυσε τῶν ὁπλιτῶν ἔξω: πολέμιοι γὰρ 
»“ » “ 

ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ᾽ ἄκροις τισὶν ἰσχυροῖς. οὐ πολλοῦ δὲ 
᾿ 

χρόνου μεταξὺ γενομένου κραυγή τε ἐγένετο ἔνδον καὶ ἔφευγον 
“Ὁ Ἁ ..Ά»ν ΔΨ , ὃ Ἂ Ν ᾿ Ν 

οἱ μὲν καὶ ἔχοντες ἃ ἔλαβον, τάχα δέ τις καὶ τετρωμένος: καὶ 
. 4 » Ν : Ν Ἀ ΄ ὙΦ) ΄ ΘΝ , πολὺς ἣν ὠθισμὸς ἀμφὶ τὰ θύρετρα. καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπ- 

3 Ὁ » Ῥ" “ ΕΣ Ν [ὦ ,ὔ ͵7 

τοντες ἔλεγον ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ἔνδον καὶ οἱ πολέμιοι πολλοί, 
Δ , 2 Ψ Χ Μ“  ψ 2 ΄ 5 “- 

οἱ παίουσιν ἐκδεδραμηκότες τοὺς ἔνδον ἀνθρώπους. ἐνταῦθα 
- ᾽ " 

ἀνειπεῖν ἐκέλευσε Τολμίδην τὸν κήρυκα ἰέναι εἴσω τὸν βουλό- 
᾿ , ἘΟΥ͂ΣΑ ἈΝ Μ Ἀ “- " 

μενὸν τι λαμβάνειν. καὶ ἵενται πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς 
Ν 

ἐκπίπτοντας οἱ εἰσωθούμενοι καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους 
, » Ν ΕΝ Ὺ » ΧΝ ΝΜ - Ψ Γ 

πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. καὶ τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα διηρ- 

πάσθη, καὶ ἐξεκομίσαντο οἱ “Ἑλληνες- οἱ δὲ ὁπλῖται ἔθεντο τὰ 
« ΩΝ Ν Ν Ἀ Ἐπ Δ Χ Χ Ν τοι ἈΝ γι ας 
ὅπλα, οἱ μὲν περὶ τὰ σταυρώματα, οἱ δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν τὴν ἐπὶ 

Ἀ ΕΣ ’ τ "πὰ “ Ά ς λ Ἂν , 

τὴν ἄκραν φέρουσαν. ὁ δὲ Ξενοφῶν καὶ οἱ λοχαγοὶ ἐσκόπουν 
᾽ φΡ » Ν᾽ Ψ “ Φ Ν “ Δι » 

εἰ οἷόν τε εἴη τὴν ἄκραν λαβεῖν: ἣν γὰρ οὕτω σωτηρία ἀσφαλής, 
9 “ 

ἄλλως δὲ πάνυ χαλεπὸν ἐδόκει εἶναι ἀπελθεῖν: σκοπουμένοις δὲ 

αὐτοῖς ἔδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι τὸ χωρίον. 
ΕῚ ἴω , Ἁ ΕΝ Ν Ἁ ἣ Ἁ 

Ενταῦθα παρεσκευάζοντο τὴν ἄφοδον, καὶ τοὺς μὲν σταυροὺς 

ἕκαστοι τοὺς καθ᾽ αὑτοὺς διήρουν, καὶ τοὺς ἀχρείους καὶ φορτία 
»Μ 5 Υ͂ ᾿ μμ ς “ Ἀ “ 

ἔχοντας ἐξεπέμποντο καὶ τῶν ὁπλιτῶν τὸ πλῆθος καταλιπόντες 

οἱ λοχαγοὶ οἷς ἕκαστος ἐπίστευεν. ἐπεὶ δὲ ἤρξαντο ἀποχωρεῖν, 

ἐπεξέθεον ἔνδοθεν πολλοὶ γέρρα καὶ λόγχας ἔχοντες καὶ κνημῖδας 
᾿ 

καὶ κράνη Παφλαγονικά, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς 
»ὔἷ Δ ΝΑ ΑΣ κε 7 Χ » ΄ ς κ “ »ῸΝ 
ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης ὁδοῦ: ὥστε οὐδὲ 

72 , εΥ̓ ἣ' ἊΝ Ἀ ΄ Ν » Ν ΕΣ ΄ 

διώκειν ἀσφαλὲς ἣν κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν ἄκραν φερού- 
ἡ Ν ΄ , τ ΄ » .«“ Ν 

σας. καὶ γὰρ ξύλα μεγάλα ἐπερρίπτουν ἄνωθεν, ὥστε χαλεπὸν 
“ ’ Ὁ. , ἀγα ι - Ἁ ν, 5φ ΕῚ - ἣν καὶ μένειν καὶ ἀπιέναι" καὶ ἡ νὺξ φοβερὰ ἣν ἐπιοῦσα. 

᾽ “- ν , -“ “ 

Μαχομένων δὲ αὐτῶν καὶ ἀπορουμένων θεῶν τις αὐτοῖς 
Ν ΄΄ ͵ 5 ΄ Ἀ » 7, 5 ΄ 

μηχανὴν σωτηρίας δίδωσιν. ἐξαπίνης γὰρ ἀνέλαμψεν οἰκία 
“- ᾽ -“ Ἀ , ε . " ΄ 

τῶν ἐν δεξιᾷ ὅτου δὴ ἐνάψαντος. ὡς δ᾽ αὕτη ξυνέπιπτεν, ἔφευ- 
ἐξ᾿ “ὧν Α -“ ΕῚ “-“ ᾽ “- ΄ Δ Ἐ τς -- -“ “-“ 

γον οἱ ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾷ οἰκιῶν. ὡς δὲ ἔμαθεν ὁ Ἐενοφῶν τοῦτο 
Ἁ -“ , ν » - ΄, 

παρὰ τῆς τύχης, ἐνάπτειν ἐκέλευε καὶ τὰς ἐν ἀριστερᾷ οἰκίας, 
Δ ’ὔ “ «“ Ν ΗΝ ΄ ΝΜ 5 Ν « 

αἵ ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ ταχὺ ἐκαίοντο. ἔφευγον οὖν καὶ οἱ 
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᾿ Ν ΄ “ ᾽ - φ δὲ Ἁ , ὃ} » , » ΄ 
ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. οἱ δὲ κατὰ στόμα δὴ ἔτι μόνοι ἐλύπουν 

Ν [ο “ “ 5 , ᾿] “““ 9 , Ἀ , καὶ δῆλοι ἦσαν ὅτι ἐπικείσονται ἐν τῇ ἐξόδῳ τε καὶ καταβάσει. 

ἐνταῦθα παραγγέλλει φορεῖν ξύλα ὅσοι ἐτύγχανον ἔξω ὄντες τῶν 
-“ Ψ Ἀ ᾽ὔ « “Ὁ Ἂ ΄“» 4 ᾽ ᾿ "ὟΝ - Ἁ » 

βελῶν εἰς τὸ μέσον ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων. ἐπεὶ δὲ ἱκανὰ ἤδη 
" », » α ν Ν , 41 τὰ Ν ΄ ὅει νν 
ἣν, ἐνῆψαν": ἐνῆπτον δὲ καὶ τὰς παρ᾽ αὐτὸ τὸ χαράκωμα οἰκίας, 
Ὁ“ « ’ . “ Ψ, [ , ᾽ - » ν 

ὅπως οἱ πολέμιοι ἀμφὶ ταῦτα ἔχοιεν. οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ 

τοῦ χωρίου, πῦρ ἐν μέσῳ ἑαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησά- 
Ἁ “ .ς 

μενοι. καὶ κατεκαύθη πᾶσα ἡ πόλις καὶ αἱ οἰκίαι καὶ αἱ 
’ Ν Χ ’ Ν ἊΝ ΄ Ἀ “- »Μ 

τύρσεις καὶ τὰ σταυρώματα καὶ τἄλλα πᾶαντα πλὴν τῆς ἄκρας. 
“-“ [οὶ Ὡς 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπῇσαν οἱ “Ελληνες ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια. 
Ὰ “ ᾽ “- 

ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς Τραπεζοῦντα, πρανὴς 
᾿ κ᾿ ν ΄, , ᾽ ΄ 4.5 εξ . 

γὰρ ἣν καὶ στενή, ψευδενέδραν ἐποιήσαντο" καὶ ἀνὴρ Μυσὸς 
Ἁ ΒΕ" “ ᾿ Ὁ“ “ Ἁ ’ » ᾿Ὶ 

καὶ τοὔνομα τοῦτο ἔχων τῶν Κρητῶν λαβὼν δέκα ἔμενεν ἐν 
᾿ -“ “ 

λασίῳ χωρίῳ καὶ προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσθαι λανθά- 
6 Ν “-“ 

νειν. αἱ δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλ- 

καὶ οὖσαι. οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφοβοῦντο ὡς 
2 ’ὔ Φ ς ᾿Ὶ Ὶ 5 ΄ ’ 5 ἈἍ Ν ἐνέδραν οὖσαν: ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτῳ κατέβαινεν. ἐπεὶ δὲ 

,ὕ Ε [ς Ν ΄ ’ Ὁ“ Ἷ “ 5 ’ ’ὔ’ » Ν 

ἐδόκει ἤδη ἱκανὸν ὑπεληλυθέναι, τῷ Μυσῷ ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ 

κράτος" καὶ ὃς ἐξαναστὰς φεύγει καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. καὶ οἱ μὲν 

ἄλλοι Κρῆτες, ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμῳ, ἐκπεσόντες 
5 “-“ ς “ » "“ Ν Ν , 2 ᾽ ’, ς 

ἐκ τῆς ὁδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς νάπας καλινδούμενοι ἐσώθησαν, ὁ 
.«ολν “ 

Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐβόα βοηθεῖν: καὶ ἐβοήθησαν 
᾽ “ Ἂ.9 7 ’ οἿ "] Ν.5 Ν , » ,ὔ αὐτῷ, καὶ ἀνέλαβον τετρωμένον. καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν 

βαλλόμενοι οἱ βοηθήσαντες καὶ ἀντιτοξεύοντές τινες τῶν Κρη- 
“-“ δ Ν -“ » 

τῶν. οὕτως ἀφίκοντο ἐπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῶοι ὄντες. 

111. ᾿Επεὶ δὲ οὔτε Χειρίσοφος ἧκεν οὔτε πλοῖα ἱκανὰ ἣν 
Υ ἈΝ » τ: “ ’ » » ’ » “5 Ἁ οὔτε τὰ ἐπιτήδεια ἣν λαμβάνειν ἔτι, ἐδόκει ἀπιτέον εἶναι. καὶ 
» Ν Ν “ ΄ » -“" » ΄ Ν Ἁ ε Ν 

εἰς μὲν τὰ πλοῖα τούς τε ἀσθενοῦντας ἐνεβίβασαν καὶ τοὺς ὑπὲρ 

τετταράκοντα ἔτη καὶ παῖδας καὶ γυναῖκας καὶ τῶν σκευῶν ὅσα 
Ν ᾽ , “᾿ »ἢ 4 Ν Ἷω Ἁ μὴ ἀνάγκη ἣν ἔχειν. καὶ Φιλήσιον καὶ Σοφαίνετον τοὺς πρεσ. 

βυτάτους τῶν στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες τούτων ἐκέλευον ἐπι- 
΄ « 

μελεῖσθαι: οἱ δὲ ἄλλοι ἐπορεύοντο: ἡ δὲ ὁδὸς ὡδοποιημένη ἣν. 

καὶ ἀφικνοῦνται πορευόμενοι εἰς Κερασοῦντα τριταῖοι πόλιν 

“Ἑλληνίδα ἐπὶ θαλάττῃ Σινωπέων ἄποικον ἐν τῇ ΚΚολχίδι χώρᾳ. 
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᾽ ᾽ ὯΝ Ε] , Ν ᾿ 2 ᾿ ΄ ἈΝ . , 

ἐγίγνετο καὶ ἀριθμός, καὶ ἐγένοντο ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι. 

οὗτοι ἐσώθησαν. οἱ δὲ ἄλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν πολεμίων 

καὶ χιόνος καὶ εἴ τις νόσῳ. 

᾿Ενταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αἰχμαλώτων ἀργυ- 

ριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην ἣν τῷ ᾿Απόλλωνι ἐξεῖλον καὶ 
Δαν 8, τ » , , ς Χ Ν ἊΝ, “ 

τῇ Εφεσίᾳ ᾿Αρτέμιδι διέλαβον οἱ στρατηγοὶ τὸ μέρος ἕκαστος 
“ "“ , Χ Υ “ 

φυλάττειν τοῖς θεοῖς: ἀντὶ δὲ Χειρισόφου Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος 

ἔλαβε. Ἐξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ ᾿Απόλλωνος ἀνάθημα ποιη- 

σάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν ᾿Αθηναίων θησαυρὸν 

καὶ ἐπέγραψε τό τε αὑτοῦ ὄνομα καὶ τὸ ΤΤροξένου, ὃς σὺν Καὶ λεάρ- 
» ’ ΄ δ ᾿ ᾽ ἴω Χ δὲ - τ , ὃ - 

χῳῷ ἀπέθανεν: ξένος γὰρ ἣν αὐτοῦ. τὸ δὲ τῆς ᾿Αρτέμιδος τῆς 

᾿Εφεσίας, ὅτ᾽ ἀπήει σὺν ᾿Αγησιλάῳ ἐκ τῆς ᾿Ασίας τὴν εἰς Βοιω- 

τοὺς ὁδόν͵ καταλείπει παρὰ Μεγαβύζῳ τῷ τῆς ᾿Αρτέμιδος νεω- 
,ὔ [ }} Ἁ ὃ ““ "ὃ , 3 δ ᾿ ἴὰ ΕΝ Χ κόρῳ, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ἐδόκει, ἰέναι, καὶ ἐπέστειλεν, ἢν μὲν 
δ ΤΟΝ “ ΄ τοῦτ τς ὃ “- ΟῚ ὃ ́ ΄ » “ ΄ 

αὐτὸς σωθῆ, αὑτῷ ἀποδοῦναι" ἢν δέ τι πάθῃ, ἀναθεῖναι ποιησά- 
ΟΡ) ἰ Ψ » ω “ “- 

μενον τῇ ᾿Αρτέμιδι ὅ,τι οἴοιτο χαριεῖσθαι τῇ θεῷ. 

᾿Επειδὴ δ᾽ ἔφευγεν ὁ Ἐξενοφῶν, κατοικοῦντος ἤδη αὐτοῦ ἐν 

Σκιλλοῦντι ὑπὸ τῶν Λακεδαιμονίων οἰκισθέντος παρὰ τὴν Ολυμ- 

πίαν ἀφικνεῖται Μεγάβυζος εἰς ᾿Ολυμπίαν θεωρήσων καὶ ἀπο- 
,». κα -- ΝᾺ 

δίδωσι τὴν παρακαταθήκην αὐτῷς Ἐξενοφῶν δὲ λαβὼν χωρίον 

ὠνεῖται τῇ θεῷ ὅπου ἀνεῖλεν ὁ θεός. ἔτυχε δὲ διαρρέων διὰ τοῦ 

χωρίου ποταμὸς Σελινοῦς. καὶ ἐν ᾿αφέσῳ δὲ παρὰ τὸν τῆς 
"ΑΝ, ΄ ὃ ᾿Ν ἾΣ “ Ν - Ἂς, 9 ΄ Σ 

ρτέμιδος νεὼν Σελινοῦς ποταμὸς παραρρεῖ. καὶ ἰχθύες τε ἐν 
᾽ ΄ὔ “ . , Υ Ν᾿ ὯΝ Ὁ ὙΞ 7 
ἀμφοτέροις ἔνεισι καὶ κόγχαι: ἐν δὲ τῷ ἐν Σκιλλοῦντι χωρίῳ 

καὶ θῆραι πάντων ὁπόσα ἐστὶν ἀγρευόμενα θηρία. ἐποίησε δὲ 
Ν Ν ἣν Ν ε Ἃ Ἂν ὦν ων 65, , Ν Ν Ν Ἀπ δον 

καὶ βωμὸν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ ἀεὶ 

δεκατεύων τὰ ἐκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα θυσίαν ἐποίει τῇ θεῷ, καὶ 

πάντες οἱ πολῖται καὶ οἱ πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναῖκες μετεῖχον 

τῆς ἑορτῆς. παρεῖχε δὲ ἡ θεὸς τοῖς σκηνοῦσιν ἄλφιτα, ἄρτους, 

οἶνον, τραγήματα, καὶ τῶν θυομένων ἀπὸ τῆς ἱερᾶς νομῆς λάχος, 

καὶ τῶν θηρευομένων δέ, καὶ γὰρ θήραν ἐποιοῦντο εἰς τὴν 

ἑορτὴν οἵ τε Ἐξενοφῶντος παῖδες καὶ οἱ τῶν ἄλλων πολιτῶν, οἱ 

δὲ βουλόμενοι καὶ ἄνδρες ξυνεθήρων-: καὶ ἡλίσκετο τὰ μὲν ἐξ 
] “ -“ - -“ ,ὔ Ἂν δὲ Ν οἱ “ ’ γι Ν 

αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ τῆς Φολόης, σύες καὶ δορ- 

κάδες καὶ ἔλαφοι. 
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ν Ἔστι δὲ ἡ χώρα ἣ ἐκ Λακεδαίμονος εἰς ᾿Ολυμπίαν πορεύ- 

ονται ὡς εἴκοσι στάδιοι ἀπὸ τοῦ ἐν ᾿Ολυμπίᾳ Διὸς ἱεροῦ. ἔνι δ᾽ 

ἐν τῷ ἱερῷ χώρῳ καὶ λειμὼν καὶ ὄρη δένδρων μεστά, ἱκανὰ σῦς 

καὶ αἶγας καὶ βοῦς τρέφειν καὶ ἵππους, ὥστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν 

ἑορτὴν ἰόντων ὑποζύγια εὐωχεῖσθαι. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν 
» ς ,ὔ ,ὔ :] ΄ “ » Ἧ Ν ς » ες Ἁ 

ἄλσος ἡμέρων δένδρων ἐφυτεύθη ὅσα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραῖα. ὁ δὲ 
Ν ς Ν “ Ὁ Ζ 5 ΦΓΝ , » Ἀ Ἀ , 

ναὸς ὡς μικρὸς μεγάλῳ τῷ ἐν ᾿Κφέσῳ ἤκασται, καὶ τὸ ξόανον 

ἔοικεν ὡς κυπαρίττινον χρυσῷ ὄντι τῷ ἐν ᾿Εφέσῳ. καὶ στήλη 

ἕστηκε παρὰ τὸν ναὸν γράμματα ἔχουσα: ΤΕΈΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ 

ΤῊΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ. ΤΟΝ Εἴχοντα ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΥ͂ΜΕ: 

ΝΟΝ ΤῊΝ ΜΕΝ ΔΕΚΑΤΗΝ ΚΑΤΑΘΥΕΙΝ ΒΚΑΣΤΟΥ 

ἘΠΘΥΣ.- ΕΚ ΔΕ ΤΟΥ ΕΡΙΠΤΟΥ ΤῸΝ ΝΆΘΝ ΗΝ 

ΣΚΗΥΑΖΡΙΝ ΑΝ ΔῈ ΜΙΣ ΜΗ ΠἸΘΤΕΪ ΤΑΎΤΑΣ ΠΡΕΠ 

ΘΕΩΙ ΜΕΛΗΣΕΙ. 

Ιγ. Ἔκ Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν μὲν ἐκομίζοντο 
“, Ν , «ς Ἁ Υ Ν “ 5 Ψ ᾿] Ἀ Ἁ 

οἵπερ καὶ πρόσθεν, οἱ δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δὲ 

ἦσαν ἐπὶ τοῖς Μοσσυνοίκων ὁρίοις, πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τιμη- 

σίθεον τὸν Τραπεζούντιον πρόξενον ὄντα τῶν Μοσσυνοίκων, 

ἐρωτῶντες πότερον ὡς διὰ φιλίας ἢ διὰ πολεμίας πορεύσονται 

τῆς χώρας. οἱ δὲ εἶπον ὅτι οὐ διήσοιεν: ἐπίστευον γὰρ τοῖς 
͵ ᾽ “- ΄ τ ΄ -“ ΄ ΄ ,γκ 

χωρίοις. ἐντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος ὅτι πολέμιοι τούτοις εἰσὶν 

οἱ ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. καὶ ἐδόκει καλέσαι ἐκείνους, εἰ βούλοιντο 
Ψ, ἐν Ἁ Χ ἘΠ ἢ , Φφ Μ 

ξυμμαχίαν ποιήσασθαι: καὶ πεμφθεὶς ὁ Τιμησίθεος ἧκεν ἄγων 
Ὰ » 2 ἣν Χ » ψ; “ “ ΄“ , 

τοὺς ἄρχοντας. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνῆλθον οἵ τε τῶν Μοσσυ- 
͵7 ΒΩ Ἂς; ς ΌΝ “- Ε , Ν Μ 

νοίκων ἄρχοντες καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿λλήνων: καὶ ἔλεξε 

Ξενοφῶν, ἡρμήνευε δὲ Τιμησίθεος:. Ὦ, ἄνδρες Μοσσύνοικοι, 

ἡμεῖς βουλόμεθα διασωθῆναι πρὸς τὴν ᾿Ελλάδα πεζῇ: πλοῖα γὰρ 

οὐκ ἔχομεν: κωλύουσι δὲ οὗτοι ἡμᾶς οὺς ἀκούομεν ὑμῖν πολεμίους 

εἶναι. εἰ οὖν βούλεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν ἡμᾶς λαβεῖν ξυμμάχους καὶ 

τιμωρήσασθαι εἴ τί ποτε ὑμᾶς οὗτοι ἠδίκησαν, καὶ τὸ λοιπὸν 
΄ -“ ν , 53 » ᾽ ᾿Ὶ ἡ -“ » , , 

ὑμῶν ὑπηκόους εἶναι τούτους. εἰ δὲ ἡμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε 

πόθεν αὖθις ἂν τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε ξύμμαχον. πρὸς 

ταῦτα ἀπεκρίνατο ὁ ἄρχων τῶν Μοσσυνοίκων ὅτι καὶ βούλοιντο 

ταῦτα καὶ δέχοιντο τὴν ξυμμαχίαν. Αλγετε δή, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, 

τί ἡμῶν δεήσεσθε χρήσασθαι, ἂν ξύμμαχοι ὑμῶν γενώμεθα, καὶ 
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;ξ - Ξ ᾿Ξ κα ἢ ἐ 
ὑμεῖς τί οἷοί τε ἔσεσθε ἡμῖν ξυμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; οἱ δὲ 
53 σ ε Ἕ 9 ᾽ Ἁ 4 ᾽ , ᾿᾿ »-“Ἵ » Ἀ 

εἶπον ὅτι ἱκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ 
-“ »ο“ “-“ ἈΝ “-“ ς “ 

θάτερα τὴν τῶν ὑμῖν τε καὶ ἡμῖν πολεμίων, καὶ δεῦρο ὑμῖν 

πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας οἵτινες ὑμῖν ξυμμαχοῦνταί τε καὶ 

τὴν ὁδὸν ἡγήσονται. 
Μ Ὁ ᾿Επὶ τούτοις πιστὰ δόντες καὶ λαβόντες ὥχοντο. καὶ ἧκον 

τῇ ὑστεραίᾳ ἄγοντες τριακόσια πλοῖα μονόξυλα καὶ ἐν ἑκάστῳ 
“ ΕΣ φ ἰ- Ἀ ᾿, ΕῚ ΄ » “ Μ ΚΣ, ᾿οΥ 

τρεῖς ἄνδρας, ὧν οἱ μὲν δύο ἐκβάντες εἰς τάξιν ἔθεντο τά ὅπλα, 

ὁ δὲ εἷς ἔμενε. καὶ οἱ μὲν λαβόντες τὰ πλοῖα ἀπέπλευσαν, οἱ δὲ 
, ᾽ , ᾿ » αὐ λον ΣῈ Ν , - 

μένοντες ἐξετάξαντο ὧδε. ἔστησαν ἀνὰ ἑκατὸν μάλιστα οἷον 

χοροὶ ἀντιστοιχοῦντες ἀλλήλοις, ἔχοντες γέρρα πάντες λευκῶν 
[οἱ ἢ » ὦ -“ ἤ δ Ἀ - “Ὁ ἊΣ 

βοῶν δασέα, ἠκασμένα κιττοῦ πετάχλῳ, ἐν δὲ τῇ δεξιᾷ παλτὸν 
ε [ ΕΣ Ἀ , Μ » Ἀ “ ΄ 

ὡς ἕξπηχυ, ἔμπροσθεν μὲν λόγχην ἔχον, ὄπισθεν δὲ τοῦ ξύλου 

σφαιροειδές. χιτωνίσκους δὲ ἐνεδεδύκεσαν ὑπὲρ γονάτων, πάχος 
« -“ ᾽ὔ τὶ Ἁ “Ὁ Ὁ Ν ’ ΄ὔ΄ 

ὡς λινοῦ στρωματοδέσμου, ἐπὶ τῇ κεφαλῇ δὲ κράνη σκύτινα 

οἷάπερ τὰ Παφλαγονικά, κρωβύλον ἔχοντα κατὰ μέσον, ἐγγύ- 
-“ ΄ [Ὁ -» “-“ 

τατα τιαροειδῆ: εἶχον δὲ καὶ σαγάρεις σιδηρᾶς. ἐντεῦθεν 
5. κι 3, ᾽ “ φ ς Ἁ ΨΜ “ 5 ΄ Μ 

ἐξῆρχε μὲν αὐτῶν εἷς, οἱ δὲ ἄλλοι ἅπαντες ἐπορεύοντο ἄδοντες 

ἐν ῥυθμῷ, καὶ διελθόντες διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων 
-“ « 7 -" Ψ. » Ν᾽ Ἀ ἣν ;ἢ 5 Ἀ , 

τῶν ᾿ Ελλήνων ἐπορεύοντο εὐθὺς πρὸς τοὺς πολεμίους ἐπὶ χωρίον 
,ὔ 53 

ὃ ἐδόκει ἐπιμαχώτατον εἶναι. 

. Ωἰκεῖτο δὲ τοῦτο πρὸ τῆς πόλεως τῆς Μητροπόλεως καλου- 

μένης αὐτοῖς καὶ ἐχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίκων. καὶ 
ἂν ’΄ ς , εὖ «ς Ἂν, » ἣν -“ " Ψ , 

περὶ τούτου ὁ πόλεμος ἣν: οἱ γὰρ ἀεὶ τοῦτ᾽ ἔχοντες ἐδόκουν 

ἐγκρατεῖς εἶναι καὶ πάντων Μοσσυνοίκων, καὶ ἔφασαν τούτους οὐ 
» Ἂν -“ 

δικαίως ἔχειν τοῦτο, ἀλλὰ κοινὸν ὃν καταλαβόντας πλεονεκτεῖν. 
ἣν “ “- 

Εἵποντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ τῶν ᾿ Ελλήνων τινές, οὐ ταχθέντες ὑπὸ 

τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ ἁρπαγῆς ἕνεκεν. οἱ δὲ πολέμιοι προσιόντων 

τέως μὲν ἡσύχαζον" ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἐγένοντο τοῦ χωρίου, ἐκδραμόντες 

τρέπονται αὐτούς, καὶ ἀπέκτειναν συχνοὺς τῶν βαρβάρων καὶ 

τῶν ξυναναβάντων ᾿ Ελλήνων τινάς, καὶ ἐδίωκον μέχρι οὗ εἶδον 
αἱ Υ̓ “-“ 3 " 

τοὺς “Ελληνας βοηθοῦντας" εἶτα δὲ ἀποτραπόμενοι ᾧχοντο, καὶ 
,ὔ -“ »-»" “- ΄ 

ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς τῶν νεκρῶν ἐπεδείκνυσαν τοῖς “Ελλησι 

καὶ τοῖς ἑαυτῶν πολεμίοις, καὶ ἅμα ἐχόρευον νόμῳ τινὶ ἄδοντες. 
ν, ἢ »Μ τὰ Ἧ 

οἱ δὲ Ἑλληνες μάλα ἤχθοντο ὅτι τούς τε πολεμίους ἐπεποιή- 
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κεσαν θρασυτέρους καὶ ὅτι οἱ ἐξελθόντες “Ἕλληνες σὺν αὐτοῖς 

ἐπεφεύγεσαν μάλα ὄντες συχνοί: ὃ οὔπω πρόσθεν ἐπεποιήκεσαν 
᾽ “ , ἐν τῇ στρατείᾳ. 

»- “Ὁ Ἁ , 

Ξενοφῶν δὲ ξυγκαλέσας τοὺς “Ἕλληνας εἶπεν: "Ανδρες 

στρατιῶται, μηδὲν ἀθυμήσητε ἕνεκα τῶν γεγενημένων" ἴστε γὰρ 
δ δ »“» -“ -“ »" 

ὅτι καὶ ἀγαθὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. πρῶτον μὲν 
᾿Ν ᾿ ,ὔ .“ ς , ες “ ε »" “ιν, ’ 

γὰρ ἐπίστασθε ὅτι οἱ μέλλοντες ἡμῖν ἡγεῖσθαι τῷ ὄντι πολέμιοί 
,} Φ Ν «ς “Ὁ » , », Ν Ἀ “ «ς , . 

εἰσιν οἷσπερ καὶ ἡμᾶς ἀνάγκη" ἔπειτα δὲ καὶ τῶν ᾿ Ελλήνων οἱ 

ἀμελήσαντες τῆς ξὺν ἡμῖν τάξεως καὶ ἱκανοὶ ἡγησάμενοι εἶναι 
Ἁ “- Ἕ ᾽ ᾿᾿ ΄ «“ . . -“" , ΄ 

ξὺν τοῖς Θαρβάροις ταὐτὰ πράττειν ἅπερ σὺν ἡμῖν δίκην δεδώ- 
“ 5 φΦ “ ἐν ’ “ » ΄ 

κασιν: ὥστε αὖθις ἧττον τῆς ἡμετέρας τάξεως ἀπολείψονται. 

ἀλλ᾽ ὑμᾶς δεῖ παρασκευάζεσθαι ὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν 

βαρβάρων δόξητε κρείττους αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις 

δηλώσητε ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καὶ ὅτε τοῖς 

ἀτάκτοις ἐμάχοντο. 

Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν: τῇ δὲ ὑστεραία 

θύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες, ὀρθίους τοὺς 
Ψ Ἷ 

λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ 

ταὐτὰ ταξάμενοι ἐπορεύοντο τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων 
’ Ν “-“ “-“ ς “- 

ἔχοντες, ὑπολειπομένου δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν. 
“" δὰ Ὁ , “Ὁ ΕΣ Σ “»“" ΠΛ 

ἦσαν γὰρ τῶν πολεμίων οἱ εὔζωνοι κατατρέχοντες τοῖς λίθοις 

ἔβαλλον. τούτους ἀνέστελλον οἱ τοξόται καὶ πελτασταί. οἱ 

δ᾽ ἄλλοι βάδην ἐπορεύοντο πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον ἀφ᾽ οὗ τῇ 

προτεραίᾳ οἱ βάρβαροι ἐτρέφθησαν καὶ οἱ ξὺν αὐτοῖς- ἐνταῦθα 
Δ Ἁ μὰ 

γὰρ οἱ πολέμιοι ἦσαν ἀντιτεταγμένοι. τοὺς μὲν οὖν πελταστὰς 
Ὁ 7 ε , ἀγὼ 5 ΄ ᾽ ν χη νῷ κ - - 
ἐδέξαντο οἱ βάρβαροι καὶ ἐμάχοντο, ἐπειδὴ δὲ ἐγγὺς ἦσαν οἱ 
- “ Ε] ΄ Ν φ Ν Ν᾿ Ε ᾿ “ , 

ὁπλῖται, ἐτρέποντο. καὶ οἱ μὲν πελτασταὶ εὐθὺς εἵποντο διώ- 
Ε Ν Ν ᾿" ς Ν « “- ᾿] , Ὡ“ 

κοντες ἄνω πρὸς τὴν πόλιν, οἱ δὲ ὁπλῖται ἐν τάξει εἵποντο. 
:} Ἀ Ἀ "7 Ων Ἀ "“" , ψ᾽ ,ὔ » »“ ΄ 

ἐπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς ταῖς Μητροπόλεως οἰκίαις, ἐνταῦθα οἱ 
Ζ «ς “ Ἁ Γ 5 “ Ἁ ᾿] , 

πολέμιοι ὁμοῦ δὴ πάντες γενόμενοι ἐμάχοντο καὶ ἐξηκόντιζον 
-“ »“" ἣν Μ , Μ “ , Ὁ“ » ἈΝ 

τοῖς παλτοῖς, καὶ ἄλλα δόρατα ἔχοντες παχέα μακρά, ὅσα ἀνὴρ 
Ἃ ,ὔ , ’ 2 “ » 4 5 ’ 5 Χ 

ἂν φέροι μόλις, τούτοις ἐπειρῶντο ἀμύνασθαι ἐκ χειρός. ἐπεὶ : 
ε , 

δὲ οὐχ ὑφίεντο οἱ “ἔλληνες, ἀλλὰ ὁμόσε ἐχώρουν, ἔφευγον οἱ 

90 βάρβαροι καὶ ἐντεῦθεν λείποντες ἅπαντες τὸ χωρίον. ὁ δὲ βασι- 
᾿ ΓΝ φι κὰ χ , δ δὲ Ὅν ᾽ , ἃ Ἷ 

λεὺς αὐτῶν ο ἐν τῳ μοσσυνι τῳ ἘΠῚ ακρου ὠκοδομημένῳ, ον τρε- 
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φουσι πάντες κοινῇ αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττουσιν, οὐκ ἤθελεν 

ἐξελθεῖν, οὐδὲ ὁ ἐν τῷ πρότερον αἱρεθέντι χωρίῳ, ἀλλ᾽ αὐτοῦ 
σὺν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. 

Οἱ δὲ Ἕλληνες διαρπάζοντες τὰ χωρία ηὕρισκον θησαυροὺς 

ἐν ταῖς οἰκίαις ἄρτων, νενημένων πατρίους, ὡς ἔφασαν οἱ Μοσ- 

σύνοικοι, τὸν δὲ νέον σῖτον ξὺν τῇ καλάμῃ ἀποκείμενον: ἦσαν δὲ 

ζειαὶ αἱ πλεῖσται. καὶ δελφίνων τεμάχη ἐν ἀμφορεῦσιν ηὑρίσ- 
κν Ν ’, ΄ “ 

κετὸ τεταριχευμένα καὶ στέαρ ἐν τεύχεσι τῶν δελφίνων, ᾧ 
[οἱ ’ Ὁ ἴω 

ἐχρῶντο οἱ Μοσσύνοικοι καθάπερ οἱ “Ελληνες τῷ ἐλαίῳ- κάρυα 
Δ 1.5. Ἁ “ » ’, 5 Ν Χ 7 » » Ν 

δὲ ἐπὶ τῶν ἀνώγεων ἣν πολλὰ τὰ πλατέα οὐκ ἔχοντα διαφυὴν 
Σ , ͵΄ Χ λε “- Τῃ ΄, ΠΣ ᾽ π Ψ Υ 

οὐδεμίαν. τούτῳ καὶ πλείστῳ σίτῳ ἐχρῶντο ἕψοντες καὶ 

ἄρτους ὀπτῶντες. οἶνος δὲ ηὑρίσκετο ὃς ἄκρατος μὲν ὀξὺς 
Η ΄ 3 δον ΝᾺ ᾽ , ᾿ Ν » 7 
ἐφαίνετο εἶναι ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος, κερασθεὶς δὲ εὐώδης τε 

Ἐν ς ΄ καὶ ἡδύς. 

Οἱ μὲν δὴ “λληνες ἀριστήσαντες ἐνταῦθα ἐπορεύοντο εἰς τὸ 

πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς ξυμμαχήσασι τῶν Μοσσυ- 
΄ ε , δ ᾿ ", ω , ΝΥ ᾿ . 

νοίκων. ὁπόσα δὲ καὶ ἄλλα παρῇσαν χωρία τῶν ξὺν τοῖς 
Υ. » Ἂς » ΄ “δ Ν »" “ὉὍὋ Ν πολεμίοις ὄντων, τὰ εὐπροσοδώτατα οἱ μὲν ἔλειπον, οὲ δὲ 

, Ξ τ Ξ 
ἑκόντες προσεχώρουν. τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἣν τῶν χωρίων. 

»-»" » ΄ 5 εἰ 

ἀπεῖχον αἱ πόλεις ἀπ᾿ ἀλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα, αἱ δὲ πλέον 
Ω - , 

αἱ δὲ μεῖον: ἀναβοώντων δὲ ἀλλήλων ξυνήκουον εἰς τὴν ἑτέραν 
5. ε ς ᾿ 3 

ἐκ τῆς ἑτέρας πόλεως: οὕτως ὑψηλή τε καὶ κοίλη ἡ χώρα ἣν. 
᾽ Χ δὲ , Ε α ΄ ᾿' Σ ὃ ΄, ᾽ εκ 
ἐπεὶ δὲ πορευόμενοι ἐν τοῖς φίλοις ἦσαν, ἐπεδείκνυσαν αὐτοῖς 

“ “-“ , ΄ “ 

παῖδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθραμμένους καρύοις ἑφθοῖς, 
᾽ “ γ ἁπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ 

“ ᾿ Ν , “ ΄, δὲ ἊΝ “ Χ Ἂν δ) 

μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι, ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμ- 
᾿; ᾽ ,ὕ » ,ὕ γῳ 7 ᾿ κ ΡΞ 

προσθεν πάντα ἐστυγμένους ἀνθέμια. ἐζήτουν δὲ καὶ ταῖς 
᾿ " 5 ἑταίραις ἃς ἦγον οἱ “Ελληνες, ἐμφανῶς ξυγγίγνεσθαι: νόμος 

κ Ξ- ὍΣ ἢ ᾿ Χ , ἘΠ ᾿ ε 
γὰρ ἣν οὗτός σφισι. λευκοὶ δὲ πάντες οἱ ἄνδρες καὶ αἱ 

“ ΄ ς [2 Γ 

γυναῖκες. τούτους ἔλεγον οἱ στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους 
"»“ “-“ -“ « “- 

διελθεῖν καὶ πλεῖστον τῶν ᾿“λληνικῶν νόμων κεχωρισμένους. 
", " 3 , ͵ Ἂ 7 

ἔν τε γὰρ ὄχλῳ ὄντες ἐποίουν ἅπερ ἂν ἄνθρωποι ἐν ἐρημίᾳ 
᾽ { .« ' » 

ποιήσειαν, μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἅπερ ἂν μετ᾽ ἄλλων 
Ε ν Ι ᾿ "“" δ ΠῚ ΄ ΞΥΙ, Ἃ -“ ΝΝ » “ 

ὄντες, διελέγοντό τε αὑτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ ὠρχοῦντο 
5 , “ ΄ “ Υ͂ 5 ’ 

ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι. 
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᾿2 -“ ’ , “ 

γ᾽, Διὰ ταύτης τῆς χώρας οἱ “ἕλληνες, διά τε τῆς πολεμίας 
Ἁ -" ΓΝ » ’΄ ᾽ " ’΄ ᾿ » ἴω 

καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν ὀκτὼ σταθμούς, καὶ ἀφικνοῦνται 

εἰς Χάλυβας. οὗτοι ὀλίγοι τε ἦσαν καὶ ὑπήκοοι τῶν Μοσσυ- 
7 ἂν , “ »" ͵ ν) »"“" » Ἁ [4 

νοίκων, καὶ ὁ βίος ἣν τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδηρείας. 

ἐντεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς Τιβαρηνούς. ἡ δὲ τῶν Τιβαρηνῶν 
᾿ς Ἁ “ ὃ ΄ εὖ 74 Φ 5 ᾿Ὶ “ ᾿ 

χώρα πολὺ ἣν πεὸδινωτέρα καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ θαλάττῃ ἧττον 
» “ Ν ς 2 ᾿ Ν᾽ “2 , 

ἐρυμνά. καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔχρῃηζον πρὸς τὰ χωρία προσβάλλειν 
Ἀ Ν Ἀ . “-“ Ἅ: Ν ἣν , ΔΘ: μ᾽ καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθῆναί τι, καὶ τὰ ξένια ἃ ἧκε παρὰ Τιβαρη- 

“- ᾽ Ὁ 7 ᾽ 9 κ ΄ » ΄ 
νῶν οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ ἐπιμεῖναι κελεύσαντες ἔστε βουλεύσαιντο 

ἐθύοντο. καὶ πολλὰ καταθυσάντων τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάν- 
,ὔ { ἴον Ν 

τεις πάντες γνώμην ὅτι οὐδαμῇ προσίοιντο οἱ θεοὶ τὸν πόλεμον. 

ἐντεῦθεν δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὰ φιλίας πορευόμενοι 

δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς ΚΚοτύωρα πόλιν ᾿Ελληνίδα, Σινωπέων 
δ) “ ᾿λ ᾿] “ “-“ , 

ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Τιβαρηνῶν χώρᾳ. 

[Μέχρι ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατιά. πλῆθος τῆς κατα- 
, -“" . “ 3 Ἂν -“ Ψ “ [2 ΝΜ » ’ 

βάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς Κ͵οτύωρα 

σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο, παρασάγγαι ἑξακόσιοι καὶ εἴκοσι, 
΄ ’΄ Ἂ Ψ ΄, ἈΝ - ,ὔ ’ ἴο 

στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἑξακόσιοι, χρόνου πλῆθος 

ὀκτὼ μῆνες.] 
᾽ »-“ "» ΓΩ , ΄ ’ὔ ᾿ ἊΝ ’ 

Ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα πέντε. ἐν δὲ ταύταις 

πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν, καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος 
Ὁ “- τι , Χ Ε) “ ΄ Ἁ " » , ᾿] 

ἕκαστοι τῶν ᾿λλήνων καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. τὰ δ᾽ ἐπιτήδει 

ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ᾽ ἐκ τῶν χωρίων 

τῶν Κοτυωριτῶν: οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγοράν, οὐδὲ εἰς τὸ τεῖχος 

τοὺς ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο. 
, ᾿ ᾽ 

Ἔν τούτῳ ἔρχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι περὶ 

τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, ἣν γὰρ ἐκείνων καὶ φόρον ἐκεί. 

νοις ἔφερον, καὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον δῃουμένην. καὶ 
Ι] ’ . Ἀ , » ᾿ Ν ἐδ , ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἔλεγον: προηγόρει δὲ ᾿Εκατώνυμος 

" , 3 ,ὕ » ς« ε Εν 
δεινὸς νομιζόμενος εἶναι λέγειν: "ἔπεμψεν ἡμᾶς, ὦ ἄνδρες στρα- 

τιῶται, ἡ τῶν Σινωπέων πόλις ἐπαινέσοντάς τε ὑμᾶς ὅτι νικᾶτε 

Ἕλληνες ὄντες βαρβάρους, ἔπειτα δὲ καὶ ξυνησθησομένους ὅτι 

διὰ πολλῶν τε καὶ δεινῶν, ὡς ἡμεῖς ἠκούσαμεν, πραγμάτων 

σεσωμένοι πάρεστε. ἀξιοῦμεν δὲ “ἕλληνες ὄντες καὶ αὐτοὶ ὑφ᾽ 

ὑμῶν ὄντων ᾿λλήνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δὲ μηδέν" 
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᾽ Ἁ Ἂς ε " “ » Ἀ Ἁ .« Ἄ “ -» 

οὐδὲ γὰρ ἡμεῖς ὑμᾶς οὐδὲν πτώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιοῦντες. 
“ Ό 5 , 

Κοτυωρῖται δὲ οὗτοι εἰσὶ μὲν ἡμέτεροι ἄποικοι, καὶ τὴν χώραν 
“ “ , “ 

ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκαμεν βαρβάρους ἀφελόμενοι" 
»"“" ΄ ἈΝ 

διὸ καὶ δασμὸν ἡμῖν φέρουσιν οὗτοι τεταγμένον καὶ ἹΚΚερασούντιοι 
᾿, ἯΣ “ «“ Ἂ ΄ Ν ᾿ 4 Ὁ καὶ ΤΤραπεζούντιοι: ὥστε ὅ,τι ἂν τούτους κακὸν ποιήσητε ἡ Σινω- 

πέων πόλις νομίζει πάσχειν. νῦν δὲ ἀκούομεν ὑμᾶς εἴς τε τὴν 

πόλιν βίᾳ παρεληλυθότας ἐνίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐκ 

τῶν χωρίων βίᾳ λαμβάνειν ὧν ἂν δέησθε οὐ πείθοντας. ταῦτ᾽ 

οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν": εἰ δὲ ταῦτα ποιήσετε, ἀνάγκη ἡμῖν καὶ ἸΚ ορύ- 

λαν καὶ Παφλαγόνας καὶ ἄλλον ὅντινα ἂν δυνώμεθα φίλον 

ποιεῖσθαι. 

Πρὸς ταῦτα ἀναστὰς Ξενοφῶν ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν εἶπεν" 
ε “ ὃ ̓ὔ Φ ΝΜ “- “ » “Ὁ « Ἀ Τὰ 

Ἡμεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Σινωπεῖς, ἥκομεν ἀγαπῶντες ὅτι τὰ σώματα 

διεσωσάμεθα καὶ τὰ ὅπλα": οὐ γὰρ ἣν δυνατὸν ἅμα τε χρήματα 
Μ Ν ’ὔ Ν “-“ ΄ , Ν “ ᾿] Ά ᾽ 

ἄγειν καὶ φέρειν καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. καὶ νῦν ἐπεὶ εἰς 

τὰς ᾿Ελληνίδας πόλεις ἤλθομεν, ἐν Τραπεζοῦντι μέν, παρεῖχον 

γὰρ ἡμῖν ἀγοράν, ὠνούμενοι εἴχομεν τὰ ἐπιτήδεια, καὶ ἀνθ᾽ ὧν 
. ΒΝ Ὁ ες - Ἀ , » -“" “ » ον » ΄ 

ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ξένια ἔδωκαν τῇ στρατιᾷ, ἀντετιμῶμεν αὐτούς, 
Ἁ Μ , -»“ ΄ 5 Ὁ“ {᾿ » » , 

καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος ἣν τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεθα-" 

τοὺς δὲ πολεμίους αὐτῶν ἐφ᾽ οὺς αὐτοὶ ἡγοῖντο κακῶς ἐποιοῦμεν 

ὅσον ἐδυνάμεθα. ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτυχον: 

πάρεισι γὰρ ἐνθάδε οὺς ἡμῖν ἡγεμόνας διὰ φιλίαν ἡ πόλις ξυνέ- 
“ ᾿} Ἃ ᾿ς , » Ν τ Ψ, " » 

πεμψεν. ὅποι δ᾽ ἂν ἐλθόντες ἀγορὰν μὴ ἔχωμεν, ἄν τε εἰς 
-“ ᾽ 

βάρβαρον γῆν ἄν τε εἰς ᾿Ελληνίδα, οὐχ ὕβρει ἀλλὰ ἀνάγκῃ 

λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. καὶ ΚΚαρδούχους καὶ Ταόχους καὶ 

Χαλδαίους καίπερ βασιλέως οὐχ ὑπηκόους ὄντας ὅμως καὶ μάλα 
Χ ν Ψ,. 2 , ὃ Ἁ ἈΝ Σ , “Ὁ 

φοβεροὺς ὄντας πολεμίους ἐκτησάμεθα διὰ τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμ- 
΄ Ἂν, 3 , 5 δὰ » ἊΝ ᾽ “ , Ν 

βάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεῖχον. Μάκρωνας δὲ 
, “ Μ᾽ 5 ΒΡ Ν “ » . “" ΄ 

καίπερ βαρβάρους ὄντας, ἐπεὶ ἀγορὰν οἵαν ἐδύναντο παρεῖχον, φί- 
᾽ ΄ 5 ᾿ ΄, »ῸΝ 5 ͵ κα , , 

λους τε ἐνομίζομεν εἶναι καὶ βίᾳ οὐδὲν ἐχλαμβάνομεν τῶν ἐκείνων. 
ὔ ’ Δ ς ΄ Ἂ' Σ »Μ Ε “ » 7 

Κοτυωρίτας δέ, οὺς ὑμετέρους φατὲ εἶναι, εἴ τι αὐτῶν εἰλή- 
᾽ Ν Μ ͵ὔ ᾽ ᾽ Ἁ «ς ͵ ΄ «ς “ 

φαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί εἰσιν: οὐ γὰρ ὡς φίλοι προσεφέροντο ἡμῖν, 
᾽ τὸ ͵ Ν ΄ » " 0 7 γ » ᾽ ΝΥ 
ἀλλὰ κλείσαντες τὰς πύλας οὔτε εἴσω ἐδέχοντο οὔτε ἔξω ἀγορὰν 
"» - ν τῳ ΑΞ: 

ἔπεμπον: ἠτιῶντο δὲ τὸν παρ᾽ ὑμῶν ἁρμοστὴν τούτων αἴτιον 
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Χ , ᾽ Ν ’ ὃ , » Ν Ν ᾽ ᾽ ,ὔ 

τοὺς κάμνοντας εἰς τὰς στέγας δέξασθαι": ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνέωγον 
Ν ΄ ἅν τῷ “ 5» ΟΒΕΒ, ἃ Ν ἣ ΄ ᾽ , 

τὰς πύλας, ἣ ἡμᾶς ἐδέχετο αὐτὸ τὸ χωρίον ταύτῃ εἰσελθόντες 
», Ἂ :} Ἂς , 2 , “-“ φυι.4 "“ 7 

ἄλλο μὲν οὐδὲν βίαιον ἐποιήσαμεν, σκηνοῦσι δ᾽ ἐν ταῖς στέγαις 

οἱ κάμνοντες τὰ αὑτῶν δαπανῶντες, καὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, 

ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῳ ἁρμοστῇ ὦσιν οἱ κάμνοντες ἡμῶν, ἀλλ᾽ 
- { , ΄  α ς΄ κε 

ἐφ᾽ ἡμῖν ἢ κομίσασθαι ὅταν βουλώμεθα. οἱ δὲ ἄλλοι, ὡς ὁρᾶτε, 

σκηνοῦμεν ὑπαίθριοι ἐν τῇ τάξει, παρεσκευασμένοι, ἂν μέν τις εὖ 
“ » “ ΕῪ ἊΝ, “ » 7, 

ποιῇ, ἀντευποιεῖν, ἂν δὲ κακῶς, ἀλέξασθαι. 

Ἃ δὲ ἠπείλησας ὡς ἢν ὑμῖν δοκῇ Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας 
, , θ ᾿) 9 « “Ὁ « “Ἢ δὲ Ἃ Ν » “ “' 

ξυμμάχους ποιήσεσθε ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἡμεῖς δὲ ἢν μὲν ἀνάγκη ἢ πο- 

λεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις: ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις 
ς [ο Ε] ΄ ᾿" δὲ Ἄς ς ἰρι Ν ΄ “ Ν 
ὑμῶν ἐπολεμήσαμεν. ἂν δὲ δοκῇ ἡμῖν καὶ φίλον ποιεῖσθαι τὸν 

[ ᾽ ’, δὲ 3 Ν Ν 2 “ “-“ [ὦ ’ Παφλαγόνα - -- ἀκούομεν δὲ αὐτὸν καὶ ἐπιθυμεῖν τῆς ὑμετέρας 
, Ν “ “Ὁ ᾿ ,ὔ Υ , 

πόλεως καὶ χωρίων τῶν ἐπιθαλαττίων -- πειρασόμεθα ἕυμ- 
μ 3. τον ἐφὶ Ε κ ΄ ͵7 

πράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιθυμεῖ φίλοι γίγνεσθαι. 
᾽ ΄ Γ Ν “ “' ς Ψ᾿ ἊΣ Ὁ 

Εκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἦσαν οἱ ξυμπρέσβεις τῷ Ἕκατω- : 

νύμῳ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρελθὼν δ᾽ αὐτῶν ἄλλος 
“4. “ ᾽ , , 4 » Ἀ » ΓΦ [{ 

εἶπεν ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἥκοιεν ἀλλὰ ἐπιδείξοντες ὅτι 
ἢ Ν 

φίλοι εἰσί. καὶ ξενίοις, ἢν μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, 

ἐκεῖ δεξόμεθα, νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ἃ δύνανται" 
δ Ν ω » ὌΟΥ ἃ , ) ’ Ψ Ω 

ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγετε. ἐκ τούτου ἕένιά τε 

ἔπεμπον οἱ ἸΚοτυωρῖται καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν ᾿λλήνων ἐξένιζον 
“ δ Ν 

τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλά τε καὶ 
Ν - “ 

φιλικὰ διελέγοντο τά τε ἄλλα καὶ περὶ τῆς λοιπῆς πορείας 

ἀνεπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι ἐδέοντο. 
τη ἿᾺ Ν ἰφὴ «ς ; [ο Ν , ᾿] ’ [οὶ Ν 

ΥἹΙ. Ταύτῃ μὲν τῇ ἡμέρᾳ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῇ δὲ 

ὑστεραίᾳ ξυνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας. καὶ ἐδόκει ραίᾳ Ὁ Ῥ ; 
αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς Σινωπέας 

΄ " Ν Ὁ Ἰ , ΕΝ 5 , βουλεύεσθαι. εἴτε γὰρ πεζῇ δέοι πορεύεσθαι, χρήσιμοι ἂν ἐδό- 
53 - “ » Ν 5 [ο ΄ κουν εἶναι οἱ Σινωπεῖς - ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας" 

»Μ ΑΝ θ0 , ὃ - ὃ , ΝΕ Ψ᾽ , ἈΝ δ 

εἴτε κατὰ θάλατταν, προσδεῖν ἐδόκει Σινωπέων: μόνοι γὰρ ἂν 
ΕῚ ΝΗ ἊἜ ΝΥ ᾿ ΝΥ 

ἐδόκουν ἱκανοὶ εἶναι πλοῖα παρασχεῖν ἀρκοῦντα τῇ στρατιᾷ. 

καλέσαντες οὖν τοὺς πρέσβεις ξυνεβουλεύοντο., καὶ ἠξίουν “Ἑλλης 

νας ὄντας “λλησι τούτῳ πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ εὔνους τε 

εἶναι καὶ τὰ κάλλιστα ξυμβουλεύειν. 

28 
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Χ , -“ 

᾿Αναστὰς δὲ ᾿Ξκατώνυμος πρῶτον μὲν ἀπελογήσατο περὶ οὗ 

εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον ποιήσοιντο, ὅτι οὐχ ὡς τοῖς 

Ἕλλησι πολεμησόντων σφῶν εἴποι, ἀλλ᾽ ὅτι ἐξὸν τοῖς βαρ- 

βάροις φίλους εἶναι τοὺς “Ελληνας αἱρήσονται. ἐπεὶ δὲ ξυμβου- 

λεύειν ἐκέλευον, ἐπευξάμενος εἶπεν ὧδε. Εἰ μὲν ξυμβουλεύοιμι 
“-“ ᾽ ἐν 

ἃ βελτιστά μοι δοκεῖ, πολλά μοι καὶ ἀγαθὰ γένοιτο" εἰ δὲ μή, 

τἀναντία. αὐτὴ γὰρ ἡ ἱερὰ ξυμβουλὴ λεγομένη εἶναι δοκεῖ 

μοι παρεῖναι" νῦν γὰρ δὴ ἂν μὲν εὖ ξυμβουλεύσας φανῶ, πολλοὶ 
Ψ, ὌοΨ ον ( ΕΝ Χ οἷ ΕΝ « ,ὔ 

ἔσονται οἱ ἐπαινοῦντές με, ἂν δὲ κακῶς, πολλοὶ ἔσεσθε οἱ καταρώ- 
Ἀ ϑ' 1δ᾽ Ὁ“ Ἁ ͵ { ΞΝ Ν 

μενοι. πράγματα μὲν οὖν οἶδ᾽ ὅτι πολὺ πλείω ἕξομεν, ἐὰν κατὰ 
ἘΞ κ . Ν 

θάλατταν κομίζησθε" ἡμᾶς γὰρ δεήσει τὰ πλοῖα πορίζειν: ἢν δὲ 
“" “ 3 

κατὰ γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους εἶναι. ὅμως 
"ἃ » Ν - ,, - 

δὲ λεκτέα ἃ γιγνώσκω" ἔμπειρος γάρ εἶμι καὶ τῆς χώρας τῆς 
“- , Ν Παφλαγόνων καὶ τῆς δυνάμεως. ἔχει γὰρ ἀμφότερα, καὶ πεδία 

κάλλιστα καὶ ὄρη ὑψηλότατα. 
Ἁ Ὁ ἣν τὶ » Ἁ - Ἀ Σ Ν ᾽ 2 "“ 

Καὶ πρῶτον μὲν οἶδα εὐθὺς ἣ τὴν εἰσβολὴν ἀνάγκη ποιεῖσθαι" 

οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλῃ ἢ ἣ τὰ κέρατα τοῦ ὄρους τῆς ὁδοῦ καθ᾽ ἑκά- 
ΓΑΩΣῚ ς ΄ Δ “ ’ νν ’ ᾿] Ἢ. ΄ Ε] 

τερά ἐστιν ὑψηλά, ἃ κρατεῖν κατέχοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ 
" ΄ δὲ , 5 ἃ ξ [2 " δύ ᾿ 
ἄν: τούτων δὲ κατεχομένων οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες ἄνθρωποι δύναιντ 

ἂν διελθεῖν. ταῦτα δὲ καὶ δείξαιμι ἂν, εἴ μοί τινα βούλεσθε 

ξυμπέμψαι. 
τ 3 Ν 3 Ν ΤΑ » ἂν 6 ’’ ἃ :} ἣ ἰ - Γ Επειτα δὲ οἶδα καὶ πεδία ὄντα καὶ ἱππείαν ἣν αὐτοὶ οἱ βαρ- 

βαροι νομίζουσι κρείττω εἶναι ἁπάσης τῆς βασιλέως ἱππείας. 

καὶ νῦν οὗτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι, ἀλλὰ μεῖζον 

φρονεῖ ὁ ἄρχων αὐτῶν. 

Ἢν δὲ καὶ δυνηθῆτε τά τε ὄρη κλέψαι ἢ φθάσαι λαβόντες 

καὶ ἐν τῷ πεδίῳ κρατῆσαι μαχόμενοι τούς τε ἱππεῖς τούτων καὶ 
“ (ὃ ,ὔ ΠῚ ὃ δὸ « ϑ ΝΥ ΜΝ ΄ 

πεζῶν μυριάδας πλέον ἢ δώδεκα, ἥξετε ἐπὶ τοὺς ποταμούς, 
-“ .Ν ἈΝ δὸ Φ' “-“ ͵ ἃ Ἂ 

πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, εὗρος τριῶν πλέθρων, ὃν χαλεπὸν 

οἶμαι διαβαίνειν ἄλλως τε καὶ πολεμίων πολλῶν ἔμπροσθεν 

ὄντων, πολλῶν δὲ ὄπισθεν ἑπομένων: δεύτερον δὲ Ἶριν, τρί: 

πλεθρον ὡσαύτως" τρίτον δὲ ἽΑλυν, οὐ μεῖον δυοῖν σταδίοιν, ὃν 

οὐκ ἂν δύναισθε ἄνευ πλοίων διαβῆναι" πλοῖα δὲ τίς ἔσται ὁ 

παρέχων; ὡς δ᾽ αὔτως καὶ ὁ ἸΤαρθένιος ἄβατος: ἐφ᾽ ὃν ἔλθοιτε 
“ 

ἄν, εἰ τὸν “Αλυν διαβαίητε. 
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ΦΊΈΝ Ν Ν 5 “ ΝῚ φ “ “- ΄ Ἁ ΄ » Ἁ γὼ μὲν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν πορείαν ἀλλὰ 
΄ » ’ “Ὁ. Ἀ » κι ᾽ὔ Ἁ ᾽ 

παντάπασιν ἀδύνατον. ἂν δὲ πλέητε, ἔστιν ἐνθένδε μὲν εἰς Σι- 
,ὔ -" ͵ ᾽ , 

νώπην παραπλεῦσαι, ἐκ Σινώπης δὲ εἰς Ἣρακλειαν: ἐξ Ἥρα- 

κλείας δὲ οὔτε πεζῇ οὔτε κατὰ θάλατταν ἀπορία: πολλὰ γὰρ 

καὶ πλοῖά ἐστιν ἐν “Ηρακλείᾳ. 

Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἔλεξεν, οἱ μὲν ὑπώπτευον φιλίας ἕνεκα τῆς 

Κορύλα λέγειν: καὶ γὰρ ἣν πρόξενος αὐτῷ: οἱ δὲ καὶ ὡς δῶρα 
, δ ε , 

ληψόμενον διὰ τὴν ξυμβουλὴν ταύτην: οἱ δὲ ὑπώπτευον καὶ 

τούτου ἕνεκα λέγειν ὡς μὴ πεζῇ ἰόντες τὴν Σινωπέων τι χώρων 

κακὸν ἐργάζοιντο. οἱ δ᾽ οὖν “ἕλληνες ἐψηφίσαντο κατὰ θάλατ- 
᾿ ΄ Γ Ν κ -- κ“ 5Ξ- 3 ταν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. μετὰ ταῦτα Ἐενοφῶν εἶπεν: Ὦ 

“ - Ἁ ͵ ἤ ἃ ὧν 

Σινωπεῖς, οἱ μὲν ἄνδρες ἥρηνται πορείαν ἣν ὑμεῖς ξυμβουλεύετε- 
“ δὲ Υ Ν -“ »᾿ ΄, ς Ν ς » - 

οὕτω δὲ ἔχει: εἰ μὲν πλοῖα ἔσεσθαι μέλλει ἱκανὰ ὡς ἀριθμῷ 

ἕνα μὴ καταλείπεσθαι ἐνθάδε, ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν: εἰ δὲ μέλλοι- 

μεν οἱ μὲν καταλείψεσθαι οἱ δὲ πλεύσεσθαι, οὐκ ἂν ἐμβαίημεν 
“ , ει .“ “-“ 

εἰς τὰ πλοῖα. γιγνώσκομεν γὰρ ὅτι ὅπου μὲν ἂν κρατῶμεν, 
΄ Ἂ ᾿ ΄ς Ν Ἂ ΕῚ ΄ ΝΜ δ ΄ δυναίμεθα ἂν καὶ σῴζεσθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἔχειν: εἰ δέ που 

ἥττους τῶν πολεμίων ληφθησόμεθα, εὔδηλον δὴ ὅτι ἐν ἀνδραπό- 
, ΄ “ “ 

δων χώρᾳ ἐσόμεθα. ἀκούσαντες ταῦτα οἱ Σινωπεῖς ἐκέλευον 

πέμπειν πρέσβεις. καὶ πέμπουσι Καλλίμαχον ᾿Αρκάδα καὶ 

᾿Αρίστωνα ᾿Αθηναῖον καὶ Σαμόλαν ᾿Αχαιόν. καὶ οἱ μὲν ᾧχοντο. 
Ε] Ν ’ “ »-“ ΄ -“» Ν [2 ΄ὔ 

Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ Ξενοφῶντι, ὁρῶντι μὲν ὁπλίτας πολ- 
“ δον ῪνΝ Ν 

λοὺς τῶν ᾿ Ελλήνων, ὁρῶντι δὲ πελταστὰς πολλοὺς καὶ τοξότας 
ΜΈγον - " 

καὶ σφενδονήτας καὶ ἱππεῖς δὲ καὶ μάλα ἤδη διὰ τὴν τριβὴν 
ς ΤΩ ΕΣ δ᾽ Ε] “ ’ » » “Ὁ » ψ  Ν ΄ὔ΄ ’ ἱκανούς, ὄντας δ᾽ ἐν τῷ Πόντῳ, ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ᾽ ὀλίγων χρημά- 

ν Ἁ ἂψ 

των τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, καλὸν αὐτῷ ἐδόκει εἶναι 
Τὰ “ ΄ 

χώραν καὶ δύναμιν τῇ Ἑλλάδι προσκτήσασθαι πόλιν κατοικί- 
ΑἹ ’ Ἂ ᾽ “ 5 ᾿ , , 

σαντας. καὶ γενέσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζομένῳ 
, -“ »“ Ἁ »" Ν Ἁ 

τό τε αὐτῶν πλῆθος καὶ τοὺς περιοικοῦντας τὸν Πόντον. καὶ 
΄ - “ “-“ - Ἀ 

ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτῶν Σιλανὸν 
Ν ’ 

παρακαλέσας τὸν Κύρου μάντιν γενόμενον τὸν ᾿Αμπρακιώτην. 
. δὲ - Ν ὃ ὃ Ἁ Ν ’ “ Ν ΄ ς ὁ δὲ Σιλανὸς δεδιὼς μὴ γένηται ταῦτα καὶ καταμείνῃ που ἡ 

΄ 5 ᾽ ᾽ Ἂν , , .“ “»-- “" ΄ 

στρατιά, ἐκφέρει εἰς τὸ στράτευμα λόγον ὅτι ἘΞΞεενοφῶν βούλεται 
"“ ΨΝ, ἢ Ν 

καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οἰκίσαι καὶ ἑαυτῷ ὄνομα καὶ 

δύναμιν περιποιήσασθαι. αὐτὸς δ᾽ ὁ Σιλανὸς ἐβούλετο ὅτι 
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ΘΟ, παρ. ΨΠ 209 

τάχιστα εἰς τὴν «λλάδα ἀφικέσθαι: οὺς γὰρ παρὰ Κύρου 

ἔλαβε τρισχιλίους δαρεικοὺς ὅτε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε 

θυόμενος Κύρῳ, καὶ διεσεσώκει. 

Τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βελτιστον 

εἶναι καταμεῖναι, τοῖς δὲ πολλοῖς οὔ. Τιμασίων δὲ ὁ Δαρδανεὺς 
Υ ͵ ς , Ν ᾽ , ΗΝ , ΔΑ ν 

καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς ἐμπόρους τινὰς παρόντας τῶν Ἥρα- 

κλεωτῶν καὶ Σινωπέων λέγουσιν ὅτι εἰ μὴ ἐκποριοῦσι τῇ στρα- 
“ δ “ "' Ν 5 , 2 ΄ . ΄ 

τιᾷ μισθὸν ὥστε ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐκπλέοντας, ὅτι κινδυνεύσει 

μεῖναι τοσαύτη δύναμις ἐν τῷ Πόντῳ: βούλεται γὰρ Ξενοφῶν καὶ 

ἡμᾶς παρακαλεῖ, ἐπειδὰν ἔλθη τὰ πλοῖα, τότε εἰπεῖν ἐξαίφνης 

τῇ στρατιᾷ, "Ανδρες, νῦν μὲν ὁρῶμεν ἡμᾶς ἀπόρους ὄντας καὶ ἐν 
“ » , » Ν » ΄ὔ ἈΝ ς », » ,ὔ » » ͵ 

τῷ ἀπόπλῳ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια καὶ ὡς οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί 
- "δ 4 

τι τοὺς οἴκοι" εἰ δὲ βούλεσθε τῆς κύκλῳ χώρας περὶ τὸν Πόντον 
ρῚ ’ 3 » -“ ΕΝ ΄ “ ἐν Ν Ν 

οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι ὅποι ἂν βούλησθε κατασχεῖν, καὶ τὸν μὲν 

ἐθέλοντα ἀπιέναι οἴκαδε, τὸν δ᾽ ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ. πλοῖα δ᾽ 
« “ [ “ “ ΕΝ ΄ ᾿ ΄, Ἃ 3 ’ 

ὑμῖν πάρεστιν, ὥστε ὅπῃ ἂν βούλησθε ἐξαίφνης ἂν ἐπιπέσοιτε. 
᾽ ΄ κα δὶ ἂν » 7 κ ͵ 
Ακούσαντες ταῦτα οἱ ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι" 

ξυνέπεμψε δ᾽ αὐτοῖς Τιμασίων Δαρδανεὺς Ἐὐρύμαχόν τε τὸν 
“4 “- κ 

Δαρδανέα καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον ταὐτὰ ἐροῦντας. Σινωπεῖς 

δὲ καὶ Ἡρακλεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς τὸν Τιμα- 

σίωνα καὶ κελεύουσι προστατεῦσαι λαβόντα χρήματα ὅπως 
ξ ᾿ή . “ ἃ ΑἿ “, » ΄ ΕῚ , “- 

ἐκπλεύσῃ ἡ στρατιά. ὃ δὲ ἄσμενος ἀκούσας ἐν ξυλλόγῳ τῶν 
Ν ᾽ , ἿΝ ᾽ κ , Ὺ “Ξ- 

στρατιωτῶν ὄντων λέγει τάδε. Οὐ δεῖ προσέχειν μονῇ, ὦ 

ἄνδρες, οὐδὲ τῆς Ῥλλαδος οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖσθαι. 
᾽ ΄ ΄ὔ ΄ ὙΌδιν, ΄ ΔΙΚΝΆ ἸΦΊΗ τι ΄ὔ « 
ἀκούω δέ τινας θύεσθαι ἐπὶ τούτῳ οὐδ᾽ ὑμῖν λέγοντας. ὑπι- 

- Ἄς» Ὁ "“" ΕΝ » ’ὔ » Ν ΑΛ Ν ’ 

σχνοῦμαι δὲ ὑμῖν. ἂν ἐκπλέητε, ἀπὸ νουμηνίας μισθοφορὰν παρέ. 
Ἃ « ’ “ , Ν » 6. “ ᾽ Ν . 

ἕξειν κυζικηνὸν ἑκάστῳ τοῦ μηνός: καὶ ἄξω ὑμᾶς εἰς τὴν Τρῳάδα, 
Μ, Ἷ ᾽ [ δ νο. , . Ὁ Φ ᾿ Ἁ " « Ἷ “ 

ἔνθεν καί εἰμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ἡ ἐμὴ πόλις- ἑκόντες γάρ 
,ὔ ΄ ΄ Ἀ ᾿] ᾿Ν » ἊΝ ΝΜ Χ ἊΣ 

με δέξονται. ἡγήσομαι δὲ αὐτὸς ἐγὼ ἔνθεν πολλὰ χρήματα 

λήψεσθε. ἔμπειρος δέ εἰμι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Φρυγίας 
ἈΝ “-“ , Ν “- , » -“ , Ν Ἁ Ν 

καὶ τῆς Τρῳάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου ἀρχῆς πάσης, τὰ μὲν διὰ 
Ν ΡῚ »"“ π τὰ Ν Ν Ν “ ΕῚ “ιν Ἀ 

τὸ ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ τὸ ξυνεστρατεῦσθαι ἐν αὐτῇ σὺν 
Κλεάρχῳ τε καὶ Δερκυλίδᾳ. 

ΓΟ , ἃ ᾿ ᾿Αναστὰς αὖθις Θώραξ ὁ Βοιώτιος, ὃς περὶ στρατηγίας ἘΞενο- 
΄“- : ὦ ᾿, », Φι.9 " 3 -“ , » » “ 

φῶντι ἐμάχετο, ἔφη, εἰ ἐξέλθοιεν ἐκ τοῦ Ἰ]όντου, ἔσεσθαι αὐτοῖς 
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Υ͂ ᾿ ’ Ἁ Ἁ 50. ͵ “ ΕῚ ΄- - 

Χερρόνησον χώραν καλὴν καὶ εὐδαίμονα ὥστε ἐξεῖναι τῷ βου- 

λομένῳ ἐνοικεῖν, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ ἀπιέναι οἴκαδε. γελοῖον δὲ 

εἶναι ἐν τῇ Ἑλλάδι οὔσης χώρας πολλῆς καὶ ἀφθόνου ἐν τῇ 
’ὔ “ Μ“ ᾿] », », » -“ Ἕ » . 

βαρβάρων μαστεύειν. ἔστε δ᾽ ἄν, ἔφη, ἐκεῖ γένησθε, κἀγὼ κα- 

θάπερ Τιμασίων ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφοράν. ταῦτα δὲ 

ἔλεγεν εἰδὼς ἃ Τιμασίωνι οἱ Ἡρακλεῶται καὶ οἱ Σινωπεῖς 
» “ “ ᾽ » ε δ μεν “ : ’ὔ’ 5 , 

ὑπισχνοῦντο ὥστε ἐκπλεῖν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτῳ ἐσίγα. 

᾿Αναστὰς δὲ Φιλήσιος καὶ Λύκων οἱ ᾿Αχαιοὶ ἔλεγον ὡς δεινὸν 
» 5. ἡ Χ πᾶ -“ , ΄ Ἃ ’, φ . 

εἴη ἰδίᾳ μὲν Ἐενοφῶντα πείθειν τε καταμένειν καὶ θύεσθαι ὑπὲρ 
ἴον »"» Ἀ Ν ΝῚ ἈΝ 

τῆς μονῆς, εἰς δὲ τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περὶ τούτων. 
“ 3 ἰ, ι »-- “Ὁ 9 »" Ἀ » » , 

Ὥστε ἠναγκάσθη ὁ Ἐξενοφῶν ἀναστῆναι καὶ εἰπεῖν τάδε. 
» ͵ὔ “- " ΄ Ν ε Εἰ τς - , ΄ Ά, ΄ Ἀ 

Εγώ, ὦ ἄνδρες, θύομαι μὲν ὡς ὁρᾶτε ὁπόσα δύναμαι καὶ ὑπὲρ 

ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ὅπως ταῦτα τυγχάνω καὶ λέγων καὶ 
κ ᾿ , ε “ ΄, ΓᾺΡ ὙΡΣ , Ἀν τᾶν 

νοῶν καὶ πράττων οποῖα μέλλει ὑμῖν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα 

ἔσεσθαι καὶ ἐμοί. καὶ νῦν ἐθυόμην περὶ αὐτοῦ τούτου εἰ ἄμεινον 
» “ , 

εἴη ἄρχεσθαι λέγειν εἰς ὑμᾶς καὶ πράττειν περὶ τούτων ἢ παν- 

τάπασι μηδὲ ἅπτεσθαι τοῦ πράγματος. Σιλανὸς δέ μοι ὁ μαντις 

ἀπεκρίνατο τὸ μὲν μέγιστον, τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι: ἤδει γὰρ καὶ 
2 Ἀ ᾽ " " Ἁ Ἁ ΟΡ Ὰ "“" “" . “ » ς 

ἐμὲ οὐκ ἄπειρον ὄντα διὰ τὸ ἀεὶ παρεῖναι τοῖς ἱεροῖς - ἔλεξε δὲ 
“ 5 “ . “ , ὃ " Ἀν 9. Ν τὴ “χα "Ὁ Ν 

ὅτι ἐν τοῖς ἱεροῖς φαίνοιτό τις δόλος καὶ ἐπιβουλὴ ἐμοί, ὡς ἄρα 
, Ἂν -“ 

γιγνώσκων ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν με πρὸς ὑμᾶς. ἐξή- 

νεγκε γὰρ τὸν λόγον ὡς ἐγὼ πράττειν ταῦτα διανοοίμην ἤδη οὐ 

πείσας ὑμᾶς. ἐγὼ δὲ εἰ μὲν ἑώρων ἀποροῦντας ὑμᾶς, τοῦτ᾽ ἂν 
) , » ,} φΦ.«φ. , “ , ἮΝ “- , Ν Ἁ 

ἐσκόπουν ἀφ᾽ οὗ ἂν γένοιτο ὥστε λαβόντας ὑμᾶς πόλιν τὸν μὲν 
, ᾽ - " Ν ᾿ ᾿ , ᾽ ν 7ὔ 

βουλόμενον ἀποπλεῖν ἤδη, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον, ἐπεὶ κτήσαιτο 
. Χ .“ Ν Χ « “ ᾽ ὔ » “-“ ᾽ς ἣν Ἁ λιν -“ 

ἱκανὰ ὥστε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ οἰκείους ὠφελῆσαί τι. ἐπεὶ δὲ ὁρῶ 
΄ »“" δ οἿ “Ὁ δ « ’ Ἂ »" ΄ 

ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμποντας Ἡρακλεώτας καὶ Σινωπεῖς ὥστε 
“ ΝΝ Ἐ "»" 

ἐκπλεῖν, καὶ μισθὸν ὑπισχνουμένους ὑμῖν ἄνδρας ἀπὸ νουμηνίας, 
᾿ “ Γ, ἡ ἈΝ -“ 

καλόν μοι δοκεῖ εἶναι σῳζομένους ἔνθα βουλόμεθα μισθὸν τῆς 

σωτηρίας λαμβάνειν, καὶ αὐτός τε παύομαι ἐκείνης τῆς διανοίας, 

καὶ ὁπόσοι πρὸς ἐμὲ προσῇσαν λέγοντες ὡς χρὴ ταῦτα πράττειν, 

ἀναπαύεσθαί φημι χρῆναι. 
Μ “- »" Ν 

Οὕτω γὰρ γιγνώσκω: ὁμοῦ μὲν ὄντες πολλοὶ ὥσπερ νυνὶ 

δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι καὶ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια" ἐν γὰρ 
ΡῚ ᾿Ν δὲ τ ἃς , κ᾿ 

τῷ κρατεῖν ἐστι καὶ τὸ λαμβάνειν τὰ τῶν ἡττόνων" διασπασθέντες 
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δος ἴω. ΥΙ͵Ι ΣΙ 

Ων Ν Ἂν, Ἀ Ψ» - ὃ , πον δ, ΙΝ δ 

δ᾽ ἂν καὶ κατὰ μικρὰ γενομένης τῆς δυνάμεως οὔτ᾽ ἂν τροφὴν 

δύναισθε λαμβάνειν οὔτε χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε. δοκεῖ οὖν 
Ὁ [ὦ “ » ΄ ᾽ δ ΘᾺ [ὃ Χ ΡΥ Ν, ’ 

μοι ἅπερ ὑμῖν, ἐκπορεύεσθαι εἰς τὴν ᾿λλάδα, καὶ ἐάν τις μέντοι 

ἀπολιπὼν ληφθῇ πρὶν ἐν ἀσφαλεῖ εἶναι πᾶν τὸ στράτευμα, κρί- 
» Ν « » ἴω Ν “ ὃ “ Μ “ » “ 

νεσθαι αὐτὸν ὡς ἀδικοῦντα. καὶ ὅτῳ δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ἀράτω 

τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. 

ὋὉ δὲ Σιλανὸς ἐβόα, καὶ ἐπεχείρει λέγειν ὡς δίκαιον εἴη 
» , Ν , .ονχ - ᾽ ᾽ ͵ » . 
ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. οἱ δὲ στρατιῶται οὐκ ηνείχοντο, αλλ 

« “Ὁ [ων 

ἠπείλουν αὐτῷ ὅτι εἰ λήψονται ἀποδιδράσκοντα, τὴν δίκην 

ἐπιθήσοιεν. ἐντεῦθεν ἐπεὶ ἔγνωσαν οἱ Ηρακλεῶται ὅτι ἐκπλεῖν 
“--- ον "] ἣν ᾿ν δεδογμένον εἴη καὶ Ἐενοφῶν αὐτὸς ἐπεψηφικὼς εἴη, τὰ μὲν πλοῖα 

πέμπουσι, τὰ δὲ χρήματα ἃ ὑπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ Θώρακι 
᾽ ΄ ΓΕ ᾽ κ ΠΟΎΣ ,ὕ ΠῚ 2 ͵ 
ἐψευσμένοι ἦσαν. ἐνταῦθα δὲ ἐκπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδεδίεσαν 

Ν Ἂν ς Ν ἣν ς ἍὦἍ , 

τὴν στρατιὰν οἱ τὴν μισθοφορὰν ὑπεσχημένοι. παραλαβόντες 

οὖν οὗτοι καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς οἷς ἀνεκεκοίνωντο ἃ 
Π », ἱ, 3. Ὁ ἈΝ Ἂν» κὰν 8, ΄ 

πρόσθεν ἔπραττον, πάντες δ᾽ ἦσαν πλὴν Νέωνος τοῦ ᾿Ασιναίου, 
ἃ [ ς , » ΄ Ἁ ΕΣ - " 

ὃς Χειρισόφῳ ὑπεστρατήγει, Χειρίσοφος δὲ οὔπω παρῆν, ἔρχον- 
Ν »- “- Νι , .« , Ε] “ Ἃ 

ται πρὸς ἘΞενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς, καὶ 
, , 3 κ ᾽ κ ᾽ Ν “ " Ν 

δοκοίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, ἐπεὶ πλοῖα ἔστι, καὶ 
- Ν ἊΝ ΄ γ7 Ἀν ἰδ - 8ι φῇ 

κατασχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν. Αἰήτου δὲ ὑιδοῦς ἐτύγχανε 
,’ ᾽ ον ἐἶξεει “ Ἂν , [τ 50.Χ δ ΄ 

βασιλεύων αὐτῶν. ἘΞξενοφῶν δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων 

εἴποι εἰς τὴν στρατιάν: ὑμεῖς δὲ ξυλλέξαντες, ἔφη, εἰ βούλεσθε, 

λέγετε. ἐνταῦθα ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς γνώμην 
᾽ τ ΄ » Χ Ἃ ΄ ἴον ΄“ Χ ἴω 

οὐκ ἐκκλησιάζειν ἀλλὰ τοὺς αὑτοῦ ἕκαστον λοχαγοὺς πρῶτον 
κα ͵ ΩΝ Ὦ Ἷ ΠΕ ΤῚ Ὁ ΄ 

πειρᾶσθαι πείθειν. καὶ ἀπελθόντες ταῦτ᾽ ἐποίουν. 
“ ΩΝ ς “ 

11. Ταῦτα οὖν οἱ στρατιῶται ἀνεπύθοντο ταραττόμενα. 

καὶ ὁ Νέων λέγει ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπεικὼς τοὺς ἄλλους στρατη- 

γοὺς διανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιώτας ἐξαπατήσας πάλιν εἰς 
“ ς [4 - 

Φᾶσιν. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιώται χαλεπῶς ἔφερον, καὶ ξύλ- 
Ν 5 λογοι ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι ξυνίσταντο [ καὶ μάλα φοβεροὶ ἦσαν 

μὴ ποιήσειαν οἷα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας ἐποίησαν καὶ 
Ἃ ΕΣ 

τοὺς ἀγορανόμους: ὅσοι μὴ εἰς τὴν θάλατταν κατέφυγον κατε- 
Ν “ “- 

λεύσθησαν)]. ἐπεὶ δὲ ἠσθάνετο Ἐξενοφῶν, ἔδοξεν αὐτῷ ὡς τά- 

χίστα ξυναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι ξυλλεγῆναι 
ΕΣ , .."» ΄ Ν , ΄ Ε] Ἷ ὯΔ ᾽ 

αὐτομάτους" καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα ξυλλέξαι ἀγοράν. οἱ ὃ 
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᾿] Α “ ’ὔ »Μ ᾿ Ά ’ γ΄ 7 ᾽ 

ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, ξυνέδραμον καὶ μάλα ἑτοίμως. ἐν- 

ταῦθα Ἐενοφῶν τῶν μὲν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτι ἦλθον 

πρὸς αὐτόν, λέγει δὲ ὧδε. 

᾿Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὦ ἄνδρες, ἐμὲ ὡς ἐγὼ ἄρα ἐξαπατή- ! 
ΓΝ ΤΣ , », ᾽ κ᾿ ᾽ ΄ ΓῚ Ν “- 

σας ὑμᾶς μέλλω ἄγειν εἰς Φᾶσιν. ἀκούσατε οὖν μου πρὸς θεῶν, 
. Ν ΨΦΙΝ, Ν .} Ἁ ͵ὔ » » ᾿] ,ὔ . ΄ » "-“" 

καὶ ἐὰν μὲν ἐγὼ φαίνωμαι ἀδικεῖν, οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν 
Ν Ἃ “ " ε “ .-“ 

πρὶν ἂν δῶ δίκην: ἂν δ᾽ ὑμῖν φαίνωνται ἀδικεῖν οἱ ἐμὲ διαβάλ- 

λοντες, οὕτως αὐτοῖς χρῆσθαι ὥσπερ ἄξιον. ὑμεῖς δέ, ἔφη, ἴστε 
΄ Φ “ » γ ἈΠ ΄ Ν “ ΨΝ ͵ὔ 

δήπου ὅθεν ἥλιος ἀνίσχει καὶ ὅπου δύεται, καὶ ὅτι ἐὰν μέν τις 
« -“ ΄ὔ ᾿᾿ 

εἰς τὴν ᾿Ελλάδα μέλλῃ ἰέναι, πρὸς ἑσπέραν δεῖ πορεύεσθαι: ἢν 
’ὔ ΄ » Ἃ ΕΣ Ν « "» 

δέ τις βούληται εἰς τοὺς βαρβάρους, τοὔμπαλιν πρὸς ἕω. ἔστιν 

οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς ἐξαπτατῆσαι ὡς ἥλιος ἔνθεν μὲν 

ἀνίσχει, δύεται ἐνταῦθα, ἔνθα δὲ δύεται, ἀνίσχει ἐντεῦθεν; ἀλλὰ 
Ἁ Ν “ , ᾽ ἊΨ “ , ἈΝ » “ , ᾿ 

μὴν καὶ τοῦτό γε ἐπίστασθε ὅτι βορέας μὲν ἔξω τοῦ Τ]όντου εἰς 

τὴν Ελλάδα φέρει, νότος δὲ εἴσω εἰς Φᾶσιν, καὶ λέγεται, ὅταν 

βορρᾶς πνέῃ, ὡς καλοὶ πλοῖ εἰσιν εἰς τὴν “Ελλάδα. τοῦτ᾽ οὖν 

ἔστιν ὅπως τις ἂν ὑμᾶς ἐξαπατήσαι ὥστε ἐμβαίνειν ὁπόταν νότος 
7 » Νὰ ᾿Ν (« , , εν -Ν -“ 3 ἴω » Ἁ ᾿ 

πνέῃ; ἀλλὰ γὰρ ὁπόταν γαλήνη ἢ ἐμβιβῶ. οὐκοῦν ἐγὼ μὲν 
Ψ Θεὸς ͵ὔ "δ « “ Ν ᾽ , 5 ἜἝ , “Ὁ 

ἐν ἑνὶ πλοίῳ πλεύσομαι, ὑμεῖς δὲ τοὐλάχιστον ἐν ἑκατόν. πῶς 

ἂν οὖν ἐγὼ ἢ βιασαίμην ὑμᾶς ξὺν ἐμοὶ πλεῖν μὴ βουλομένους ἢ 

ἐξαπατήσας ἄγοιμι; ποιῶ δ᾽ ὑμᾶς ἐξαπατηθέντας καὶ γοητευ- 
᾿ φ' 9 "] ἴω «“ .} ἴω Ἂ Ἀ » ͵7 ᾽ Ἁ 

θέντας ὑπ᾽ ἐμοῦ ἥκειν εἰς Φᾶσιν: καὶ δὴ ἀποβαίνομεν εἰς τὴν 
Τὰ Υ » . » 5 Ὁ ΕῚ , Ν ς  λὰ 

χώραν: γνώσεσθε δήπου ὅτι οὐκ ἐν τῇ ᾿λλάδι ἐστέ: καὶ ἐγὼ 
΄ ᾿ “ Ἁ 

μὲν ἔσομαι ὁ ἐξηπατηκὼς εἷς, ὑμεῖς δὲ οἱ ἐξηπατημένοι ἐγγὺς 
" Ἵ, {τ ἴον ΕΝ 4 » Νὴ μο 4 ,, 

μυρίων ἔχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν ἀνὴρ μᾶλλον δοίη δίκην ἢ 

οὕτω περὶ αὑτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος: 

᾿Αλλ᾽ οὗτοί εἰσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιθίων κἀμοὶ φθονούν- 

των, ὅτι ἐγὼ ὑφ᾽ ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι οὐ δικαίως γ᾽ ἄν μοι 
»“ ΄ δ᾽ ᾽ “ » Ν ’ὔ΄ ν' , »Μ » Ν 

φθονοῖεν: τίνα γὰρ αὐτῶν ἐγὼ κωλύω ἢ λέγειν εἴ τις τι ἀγαθὸν 
΄ ᾽ « “ υ' Γ Μ 5 Λα « Ν . - Χ 

δύναται ἐν ὑμῖν, ἢ μάχεσθαι εἴ τις ἐθέλει ὑπὲρ ὑμῶν τε καὶ 
« “ "᾿ 3 ’ὔ Χ [ο δ , » 7, ᾿ ’ 

ἑαυτοῦ, ἢ ἐγρηγορέναι περὶ τῆς ὑμετέρας ἀσφαλείας ἐπιμελού- 
» ἴω ͵ 

μενον; τί γάρ, ἄρχοντας αἱρουμένων ὑμῶν ἐγώ τινι ἐμποδών 

εἰμι; παρίημι, ἀρχέτω: μόνον ἀγαθόν τι ποιῶν ὑμᾶς φαινέσθω. 
» Ἂς ἣν . Ν Ν » »“" Ἁ ’ὔ΄ ον ] , εὶ Ψ Ὁ -Ὁ 

ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ περὶ τούτων τὰ εἰρημένα" εἰ δέ τις ὑμῶν 
ΠΝ ᾽ - δ Μ ἴω » », ΕῚ “ 

ἢ αὐτὸς ἐξαπατηθῆναι ἂν οἴεται ταῦτα ἢ ἄλλον ἐξαπατῆσαι 
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»-“" ’ , 

ταῦτα, λέγων διδασκέτω. ὅταν δὲ τούτων ἅλις ἔχητε, μὴ ἀπέλ- 
"' ΄ -π - -ς“ Ὁ“ -“ » ,ὔ 

θητε πρὶν ἂν ἀκούσητε οἷον ὁρῶ ἐν τῇ στρατιᾷ ἀρχόμενον 
“ ὃ ᾳ.- φ ο πρᾶγμα: ὃ εἰ ἔπεισι καὶ ἔσται οἷον ὑποδείκνυσιν, ὥρα ἡμῖν 

“-“ -“ ’ Ν 7 

βουλεύεσθαι ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν μὴ κἀκιστοί τε καὶ αἴσχιστοι 
ΕΣ » ΄ Ν Ν “- ἈΝ Ν . [4 Ν ἄνδρες ἀποφαινώμεθα καὶ πρὸς θεῶν καὶ πρὸς ἀνθρώπων καὶ 

Ψ' Ν "ἢ 

φίλων καὶ πολεμίων. 
ν , Ἁ “ να “Ὁ 5 ’ ( “Ψ " Ακούσαντες δὲ ταῦτα οἱ στρατιῶται ἐθαύμασάν τε ὅ,τι εἴη 

Ν ’ Σ , 5 ΄ὔ » , 3 ὔ ’ 

καὶ λέγειν ἐκέλευον. ἐκ τούτου ἄρχεται πάλιν: ᾿Επίστασθέ 
πὸ »" , “ 

που ὅτι χωρία ἣν ἐν τοῖς ὄρεσι βαρβαρικά, φίλια τοῖς Κερα- 
᾽ 4 “ , ᾿ Ἄν Ὁ “-“ 5 ΄ .ς -» ον ΤΑ σουντίοις, ὅθεν κατιόντες τινὲς καὶ ἱερεῖα ἐπώλουν ἡμῖν καὶ ἄλλα 

“ “- Χ ὧν εἶχον, δοκοῦσι δέ μοι καὶ ὑμῶν τινες εἰς τὸ ἐγγυτάτω χωρίον 
’ ᾿ ᾿ » , ,ὔ ,' Ε) “ “ 

τούτων ἐλθόντες ἀγοράσαντές τι πάλιν ἀπελθεῖν. τοῦτο κατα- 

μαθὼν Κλεάρετος ὁ λοχαγὸς ὅτι καὶ μικρὸν εἴη καὶ ἀφύλακτον 
ΩΝ Χ ΄ ͵ 53 " 3. τ » ᾿ Ν ᾿ ε 

διὰ τὸ φίλιον νομίζειν εἶναι, ἔρχεται ἐπ᾽ αὐτοὺς τῆς νυκτὸς ὡς 
ὰ “-“ ως ἈΝ 

πορθήσων, οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. διενενόητο δέ, εἰ λάβοι τόδε τὸ 
[4 Σ Ν Ν ᾿ , ᾿ »“" .) Ν Ἂν ᾽ »“ 

χωρίον, εἰς μὲν τὸ στράτευμα μηκέτι ἐλθεῖν, εἰσβὰς δὲ εἰς πλοῖον 

ἐν ᾧ ἐτύγχανον οἱ ξύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, καὶ ἐνθέμενος 

εἴ τε λάβοι, ἀποπλέων οἴχεσθαι ἔξω τοῦ Πόντου. καὶ ταῦτα 

ξυνωμολόγησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τοῦ πλοίου σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν 
5 ς 3 αἰσθάνομαι. παρακαλέσας οὖν ὁπόσους ἔπειθεν ἣγεν ἐπὶ τὸ 
Ν 

χωρίον. πορευόμενον δ᾽ αὐτὸν φθάνει ἡμέρα γενομένη, καὶ 
΄ ι « ΨΜ » Ν » “ , Γ' ᾿ ξυστάντες οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ ἰσχυρῶν τόπων βάλλοντες καὶ 

Ψ; , Υ̓ ιν » ΄ ᾿ -“ " ΄ 

παίοντες τὸν τε Κλεάρετον ἀποκτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συχνούς, 
« ἴω “ “- “ 

οἱ δέ τινες καὶ εἰς Κερασοῦντα αὐτῶν ἀποχωροῦσι. ταῦτα δ᾽ 
μὴ 5 ἐν τς ΄, ἐν Ν “ - 2 “- “ “- ᾿ ἣν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ἡμεῖς δεῦρο ἐξωρμῶμεν πεζῇ: τῶν δὲ πλεόντων 
ἢ - - 
ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν ΚΚερασοῦντι, οὔπω ἀνη γμένοι. 

Χ “ ΄ - - 

Μετὰ τοῦτο, ὡς οἱ Κερασούντιοι λέγουσιν, ἀφικνοῦνται τῶν 
» - “ “- 

ἐκ τοῦ χωρίου τρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων πρὸς τὸ κοινὸν τὸ 
Ἔ. ΤᾺ ΄’ ᾿ “ » Χ ς ς “ ᾽ ’, ἊΝ 

ἡμέτερον χρήζοντες ἐλθεῖν. ἐπεὶ δ᾽ ἡμᾶς οὐ κατέλαβον, πρὸς 
᾿ ΄ “ “ 

τοὺς Κερασουντίους ἔλεγον ὅτι θαυμάζοιεν τί ἡμῖν δόξειεν ἐλθεῖν 
5 ᾿ » ’ "} ἊΝ Ψ »" ν δὴ .“ ᾿] » ᾿Ν 

ἐπ αὐτούς. ἐπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, ὅτι οὐκ ἀπὸ 
-“ Ἂ. Ὰ “- .“ ΄ ᾽ Ἂ Χ , 5 μ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ἥδεσθαί τε αὐτοὺς καὶ μέλλειν ἐνθάδε 

-“ ς »“" νὴ ΄ 

πλεῖν, ὡς ἡμῖν λέξαι τὰ γενόμενα καὶ τοὺς νεκροὺς κελεύειν 
᾽ Ἁ “ “ 

αὐτοὺς θάπτειν λαβόντας. τῶν δ᾽ ἀποφυγόντων τινὰς “Ελλήνων 

τυχεῖν ἔτι ὄντας ἐν Κερασοῦντι: αἰσθόμενοι δὲ τοὺς βαρβάρους 
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ὅποι ἴοιεν αὐτοί τε ἐτόλμησαν βαλεῖν τοῖς λίθοις καὶ τοῖς ἄλλοις 

παρεκελεύοντο. καὶ οἱ ἄνδρες ἀποθνήσκουσι τρεῖς ὄντες οἱ 
᾽ὔ ’ὔ 

πρέσβεις καταλευσθέντες. 
ἪἜ, ᾿ δὲ - ΟΡ ΕΣ " ᾿ δὰ ς ὅν . ΄ 

πεὶ δὲ τοῦτο ἐγένετο, ἔρχονται πρὸς ἡμᾶς οἱ Κερασούντιοι 
Α δὲ -“ ΄“ ΄ 

καὶ λέγουσι τὸ πρᾶγμα: καὶ ἡμεῖς οἱ στρατηγοὶ ἀκούσαντες 

ἠχθόμεθά τε τοῖς γεγενημένοις καὶ ἐβουλευόμεθα ξὺν τοῖς Κερα- 
΄ “ Ε 7, « “ « ΄ὔ ͵΄ σουντίοις ὅπως ἂν ταφείησαν οἱ τῶν ᾿ Ελλήνων νεκροί. συγκα- 

θήμενοι δ᾽ ἔξωθεν τῶν ὅπλων ἐξαίφνης ἀκούομεν θορύβου πολλοῦ 

Παῖε παῖε, βάλλε βάλλε, καὶ τάχα δὴ ὁρῶμεν πολλοὺς προσ- 

θέοντας λίθους ἔχοντας ἐν ταῖς χερσί, τοὺς δὲ καὶ ἀναιρουμένους. 

καὶ οἱ μὲν Κερασούντιοι, ὡς δὴ καὶ ἑωρακότες τὸ παρ᾽ ἑαυτοῖς 
πρᾶγμα, δείσαντες ἀποχωροῦσι πρὸς τὰ πλοῖα. ἦσαν δὲ νὴ 

Δία καὶ ἡμῶν οἱ ἔδεισαν. ἐγώ γε μὴν ἦλθον πρὸς αὐτοὺς καὶ 
" ΄ .“ 5 ο ἊΝ “ -“ χ 9 Ἁ “Ὁδ ᾽ ᾿ 5 ἠρώτων ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τῶν δὲ ἦσαν μὲν οἱ οὐδὲν ἤδεσαν, 

Ὁ“ δὲ Θ Α 5 » ᾿κ :} ᾿ δὲ ὃ , ἝΝ 5 ’ 

ὅμως δὲ λίθους εἶχον ἐν ταῖς χερσίν. ἐπεὶ δὲ εἰδότι τινὶ ἐπέτυ- 
ς “- 

χον, λέγει μοι ὅτι οἱ ἀγορανόμοι δεινότατα ποιοῦσι τὸ στρά- 
“-“ Ἀ Ἁ 

τευμα. ἐν τούτῳ τις ὁρᾷ τὸν ἀγορανόμον Δήλαρχον πρὸς τὴν 

θάλατταν ἀποχωροῦντα, καὶ ἀνέκραγεν: οἱ δὲ ὡς ἤκουσαν, 
σ΄ Ἃ ν , ,ὔ ΠῚ ᾿ Γ ’ [4 2 ᾿] ) , ς ὥσπερ ἢ συὸς ἀγρίου ἢ ἐλάφου φανέντος ἵενται ἐπ᾽ αὐτόν. οἱ 

᾽ ΓῚ ΄᾿ ε 3 - - " . ΄ -“ ΄ 

δ᾽ αὖ Κερασούντιοι ὡς εἶδον ὁρμῶντας καθ᾽ αὑτούς, σαφῶς νομί- 
5 ἈΝ “ “ ’ ἐ Ἁ 5 , » 

ζοντες ἐπὶ σφᾶς ἵεσθαι, φεύγουσι δρόμῳ καὶ ἐμπίπτουσιν εἰς 
Ἁ Γ ’, Χ ἣν ς οἷ » “ ἘΠ Ε. Ῥ τὴν θάλατταν. ξυνεισέπεσον δὲ καὶ ἡμῶν αὐτῶν τινες, καὶ ἐπνί- 

γετο ὅστις νεῖν μὴ ἐτύγχανεν ἐπιστάμενος. καὶ τούτους τί 
ὃ “-“ Ξ' ὃ Ἂ Ν ὑὃ , ἔδ δὲ Ἁ Δ 4 “ οκεῖτε; ἠδίκουν μὲν οὐδέν, ἔδεισαν δὲ μὴ λύττα τις ὥσπερ 

κυσὶν ἡμῖν ἐμπεπτώκοι. 
53 α α , “ ΄ 

Εῤ οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσασθε οἵα ἡ κατάστασις 
- “ -» "-» “ ες , » », 

ἡμῖν ἔσται τῆς στρατιᾶς. ὑμεῖς μὲν οἱ πάντες οὐκ ἔσεσθε 

κύριοι οὔτε ἀνελέσθαι πόλεμον ᾧ ἂν βούλησθε οὔτε καταλῦσαι, 
5 ἡ Ν ς , » , 4. .ὃν '᾿ δ , » ἰδίᾳ δὲ ὁ βουλόμενος ἄξει στράτευμα ἐφ᾽ ὅ,τι ἂν θέλῃ. κἂν 

᾿ ἘΠ " ΄ ΤΣ ΝΣ , ἊΝ , 
τινες πρὸς ὑμᾶς ἴωσι πρέσβεις εἰρήνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, 

κατακτείναντες τούτους οἱ βουλόμενοι ποιήσουσιν ὑμᾶς τῶν 
-» -“ “-“ ἃ ΕΝ 

λόγων μὴ ἀκοῦσαι τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰόντων. ἔπειτα δὲ οὺς μὲν ἂν 
« κ ΄ «ῳ " 5 ᾽ “ , »" «“ 
ὑμεῖς πάντες ἕλησθε ἄρχοντας, ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ ἔσονται, ὅστις 

Ρ 4 , , ΄ 
δὲ ἂν ἑαυτὸν ἕληται στρατηγὸν καὶ ἐθέλῃ λέγειν Βάλλε βάλλε, 

- ς , ε ΕΝ 

οὗτος ἔσται ἱκανὸς καὶ ἄρχοντα κατακανεῖν καὶ ἰδιώτην ὃν ἂν 
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. - 9 ΄ Ψ ΝΥ 3, - Ψ “Ὑ [4 οὗ “-“ 

ὑμῶν ἐθέλῃ ἄκριτον, ἢν ὦσιν οἱ πεισόμενοι αὐτῷ, ὥσπερ καὶ νῦν 

ἐγένετο. οἷα δὲ ὑμῖν καὶ διαπεπράχασιν οἱ αὐθαίρετοι οὗτοι 
Ν ’ ᾿ς Ἂ ε » ’ » Ἁ στρατηγοὶ σκέψασθε. Ζήλαρχος μὲν ὁ ἀγορανόμος εἰ μὲν 

» »" « [ον "» ᾽ Ἄς ᾽ Ἁ ς »" ’ ᾽ ΝΥ αν ἀδικεῖ ὑμᾶς, οἴχεται ἀποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην: εἰ δὲ μὴ 

ἀδικεῖ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας μὴ ἀδίκως ἄκριτος 
» , ΡΝ Ἁ ’΄ Ἁ Ἄ , ς “-“ ἀποθάνῃ. οἱ δὲ καταλεύσαντες τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο ὑμῖν 

μόνοις μὲν τῶν “Ελλήνων εἰς Κερασοῦντα μὴ ἀσφαλὲς εἶναι ἂν 
Ἁ Ἁ » Ὺ. » -“ λ Ἁ Ἁ ἃ , ) ΑῚ ων μὴ σὺν ἰσχύι ἀφικνῆσθε: τοὺς δὲ νεκροὺς οὺς πρόσθεν αὐτοὶ οἱ 

, 3 ’» ΄ ΄ ΄ ᾿Ὶ ᾿Ὶ κατακανόντες ἐκέλευον θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδὲ ξὺν 

κηρυκείῳ ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι ἀνελέσθαι. τίς γὰρ ἐθελήσει κῆρυξ 

ἰέναι κήρυκας ἀπεκτονώς; ἀλλ᾽ ἡμεῖς Κερασουντίων θάψαι 
» Ἁ 5 ΄’, “ν ἈΝ Φ' “ [ον Μ “ ς “-“ 

αὐτοὺς ἐδεήθημεν. εἰ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω ὑμῖν, 
[4 « Μ τι ’, ἣν Ἁ 5. , , ᾿ Ἁ ἵνα ὡς τοιούτων ἐσομένων καὶ φυλακὴν ἰδίᾳ ποιήσῃ τις καὶ τὰ 

ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. εἰ μέντοι ὑμῖν δοκεῖ 
᾽ 

θηρίων ἀλλὰ μὴ ἀνθρώπων εἶναι τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπεῖτε . ᾿ 
ΞΕ ἢ ΠΕ ἘΣ ᾽ , ΄ χ δ κ Ἂ κ ΄ 

παῦλαν τινα αὐτῶν" εἰ δέ μή, πρὸς Διὸς πῶς ἢ θεοῖς θύσομεν 

ἡδέως ποιοῦντες ἔργα ἀσεβῆ, ἢ πολεμίοις πῶς μαχούμεθα, ἢν 

ἀλλήλους κατακαίνωμεν; πόλις δὲ φιλία τίς ἡμᾶς δέξεται, ἥτις 
ἂν ὁ ᾷ ΄ » ΄ τ « ΟΞ » Ἀ δὲ ͵ Ἰξ θ χω 

ρᾷ τοσαύτην ἀνομίαν ἐν ἡμῖν; ἀγορὰν δὲ τίς ἄξει θαρρῶν, 
Ἃ Ν Ν ’ [ο 2 , ΄ υ Ὰ ἢν περὶ τὰ μέγιστα τοιαῦτα ἐξαμαρτάνοντες φαινώμεθα; οὗ δὲ 

δὴ πάντων οἰόμεθα τεύξεσθαι ἐπαίνου, τίς ἡμᾶς τοιούτους ὄντας 
5 ἃ ,ὔ -- «ε “ Ν Ν 1δ᾽ . Ἁ ΕΝ , 3 ἐπαινέσει; ἡμεῖς μὲν γὰρ οἷδ᾽ ὅτι πονηροὺς ἂν φαίημεν εἶναι 

τοὺς τὰ τοιαῦτα ποιοῦντας. 
᾽ ΄ ᾿) ΄ Γ »» Ἁ Ἀ ΄ » 

Εκ τούτου ἀνιστάμενοι πάντες ἔλεγον τοὺς μὲν τούτων ἄρ- 
“- 7 -“" Ἀ “ ,ὔ 5 - 5 ΄, Ψ ἕαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι ἐξεῖναι ἀνομίας ἄρξαι" 

ἈΝ ’ὔ ΜΨ Υ » Ἃ » ἥς Γ Ἁ Ἀ ἐὰν δέ τις ἄρξη. ἄγεσθαι αὐτοὺς ἐπὶ θανάτῳ. τοὺς δὲ στρατη- 
ἢ }} ΄, , - 8 Ν “ Χ » ΕΣ γοὺς εἰς δίκας πάντας καταστῆσαι" εἶναι δὲ δίκας καὶ εἴ τι ἄλλο 

τις ἠδίκητο ἐξ οὗ Κῦρος ἀπέθανε: δικαστὰς δὲ τοὺς λοχαγοὺς 
5 “- -“ “-“ ΄ 

ἐποιήσαντο. παραινοῦντος δὲ Ξενοφῶντος καὶ τῶν μάντεων 
, Μ »-“ Ἀ ψ' Ἁ ᾿ συμβουλευόντων ἔδοξε καθῆραι τὸ στράτευμα. καὶ ἐγένετο 

καθαρμός. 

ὙΠ. Εδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν τοῦ πα- 
»"»- 

ρεληλυθότος χρόνου. καὶ διδόντων Φιλήσιος μὲν ὦφλε καὶ Ἐαν- 

θικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν γαυλικῶν χρημάτων τὸ μείωμα εἴκοσι 

μνᾶς, Σοφαίνετος δέ, ὅτι αἱρεθεὶς « Ξὶ κατημέλει, δέκα μνᾶς. 
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-- -" Ἀ 

Ξενοφῶντος δὲ κατηγόρησάν τινες φάσκοντες παίεσθαι ὑπ᾽ 

αὐτοῦ καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν κατηγορίαν ἐποιοῦντο. καὶ ὁ 

Ἐενοφῶν ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα ποῦ καὶ ἐπλήγη. 
Δ ΄ ὃ δὲ ἀπεκρίνατο: Ὅπου καὶ ῥίγει ἀπωλλύμεθα καὶ χιὼν πλεί 

στη ἦν. ὃ δὲ εἶπεν: ᾿Αλλὰ μὴν χειμῶνός γε ὄντος οἵου λέγεις, 

σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ μηδ᾽ ὀσφραίνεσθαι παρόν, ὑπὸ 
Ἀ [2 “ » , 7 Ἁ ΞΕ 2 ᾽ ᾽ 

δὲ πόνων πολλῶν ἀπαγορευόντων, πολεμίων δὲ ἑπομένων, εἰ ἐν 

τοιούτῳ καιρῷ ὕβριζον, ὁμολογῶ καὶ τῶν ὄνων ὑβριστότερος 
ς κὺ “- .- 

εἶναι, οἷς φασιν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσθαι. ὅμως 
δὲ Ν ΄ " Ε , ᾽ 7, , » ΄ Ν ἐ καὶ λέξον, ἔφη, ἐκ τίνος ἐπλήγης. πότερον ἥτουν τί σε καὶ 
» 

ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους ἔπαιον; ἀλλ᾽ ἀπήτουν; ἀλλὰ περὶ παιδι- 
“ ’ 3. Ν ᾿Α ᾿] ΄ 5 Ἁ δ ἃ κῶν μαχόμενος; ἀλλὰ μεθύων ἐπαρῴνησα: ἐπεὶ δὲ τούτων 
᾽ Ν Μ ᾽ ͵ ] Ν ᾽ . ΄ » » » οὐδὲν ἔφησεν, ἐπήρετο αὐτὸν εἰ ὁπλιτεύει. οὐκ ἔφη: πάλιν εἰ 

[, “ ΄ ΄ 

πελτάζοι. οὐδὲ τοῦτ᾽ ἔφη, ἀλλ᾽ ἡμίονον ἐλαύνειν ταχθεὶς ὑπὸ 
“ γς ΕΣ ΄ » ᾽ “ ἈΝ ΄ »Ν Ἀ 

τῶν συσκήνων ἐλεύθερος ὦν. ἐνταῦθα δὴ ἀναγιγνώσκει αὐτὸν καὶ 
, 5 . 
ἤρετο: Ἦ σὺ εἶ ὁ τὸν κάμνοντα ἀγαγών; Ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη: σὺ γὰρ 
᾽ “ “- ΄ 

ἠνάγκαζες- τὰ δὲ τῶν ἐμῶν συσκήνων σκεύη διέρριψας. ᾿Αλλ’ 

ἡ μὲν διάρριψις, ἔφη ὁ Ἐξενοφῶν, τοιαύτη τις ἐγένετο. διέδωκα 
" " Ν ᾿] , Ἀ ᾿] Ἁ » “-“ οὗ » Ἁ 

ἄλλοις ἄγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν, καὶ ἀπολαβὼν 
“ “ » , ῇ ᾿] Ἁ Ν Ἁ ᾽ ἃ » , Ἁ » ἅπαντα σῶα ἀπέδωκά σοι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄν- 
ὃ τ δὲ ΝΝ » ΞΕ, Ε ΄ " Ν Ἀ » ρα. οἷον δὲ τὸ πρᾶγμα ἐγένετο ἀκούσατε, ἔφη" καὶ γὰρ ἄξιον. 

5 ἣν ΄ ΄ὔ Ν Ανὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι πορεύεσθαι. καὶ 
Ἁ ἊΝ ͵ “ “ » “ 

ἐγὼ τὸν μὲν ἄνδρα τοσοῦτον ἐγίγνωσκον ὅτι εἷς ἡμῶν εἴη: ἠνάγ- 
“- ἣν 

κασα δὲ σὲ τοῦτον ἄγειν, ὡς μὴ ἀπόλοιτο: καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ 
Ψ ᾿ ᾽ν ἣν ᾽ ᾿ , “ ς » οἶμαι, πολέμιοι ἡμῖν ἐφείποντο. συνέφη τοῦτο ὁ ἄνθρωπος. 

“- "»-- “ 5 , 

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ προὔπεμψαά σε, καταλαμβάνω 
"» ΄, Ἁ ᾽ ’ « 

αὖθις σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι προσιὼν βόθρον ὀρύττοντα ὡς 
’ὔ Ἀ Ν 

κατορύξοντα τὸν ἄνθρωπον, καὶ ἐπιστὰς ἐπήνουν σε. ἐπεὶ δὲ 
Ὁ“ ιν 

παρεστηκότων ἡμῶν συνέκαμψε τὸ σκέλος ἁνήρ, ἀνέκραγον οἱ 
ἴω - ς 

παρόντες ὅτι ζῇ ὁ ἀνήρ, σὺ δ᾽ εἶπας “Οπόσα γε βούλεται" ὡς 
ἴον “-“ » ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ἐνταῦθα ἔπαισά σε: ἀληθῆ λέγεις - ἔδο- 

ξας γάρ μοι εἰδότι ἐοικέναι ὅτι ἔζη. Τί οὖν; ἔφη, ἣττὅὄν τι 
’ ἊΝ “-“ ς 

ἀπέθανεν, ἐπεὶ ἐγώ σοι ἀπέδειξα αὐτόν; Καὶ γὰρ ἡμεῖς, ἔφη ὁ 

ἘΞενοφῶν, πάντες ἀποθανούμεθα: τούτου οὖν ἕνεκα ζῶντας ἡμᾶς 

δεῖ κατορυχθῆναι; 
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“- » » 

Τοῦτον μὲν ἀνέκραγον ὡς ὀλίγας παίσειεν: ἄλλους δ᾽ ἐκέλευε 
΄ Ἁ ͵΄-΄Ὁ » ΄ 5 Ἁ ον » » γι 9: Ν 

λέγειν διὰ τί ἕκαστος ἐπλήγη. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀνίσταντο, αὐτὸς 
᾽ ς “ - 

ἔλεγεν: ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, ὁμολογῶ παῖσαι δὴ ἄνδρας ἕνεκεν ἀτα- 

ξίας ὅσοις σῴζεσθαι μὲν ἤρκει δι’ ὑμῶν ἐν τάξει τε ἰόν ὶ ίας ὅσοις σφ μὲν ἤρ ἐ ὑμ ν τε ἰόντων καὶ 
, “ "κ ᾽ ᾿ Ἁ , ΑΝ Υ , 

μαχομένων ὅπου δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τὰς τάξεις προθέοντες 
« , " ἀν 6 ἰται κ“ ᾽ ᾿ Ξ ͵ 
ἁρπάζειν ἤθελον καὶ ἡμῶν πλεονεκτεῖν. εἰ δὲ τοῦτο πάντες 
» “ [2 ΕΝ » ’ ΕΙΣ Ν δὴ “ ’ 

ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. ἤδη δὲ καὶ μαλακιζόμενόν 
“ 3 ᾿ ’, :) ὔ » Ν ἄρ ς Ἁ “ 

τινα καὶ οὐκ ἐθέλοντα ἀνίστασθαι ἀλλὰ προϊέμενον αὑτὸν τοῖς 
Ν Ψ» ᾿ 5» Ἷ ΄ ᾽ Ν -“ πολεμίοις καὶ ἔπαισα καὶ ἐβιασάμην πορεύεσθαι. ἐν γὰρ τῷ 

ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ αὐτός ποτε ἀναμένων τινὰς συσκευαζομένους 

καθεζόμενος συχνὸν χρόνον κατέμαθον ἀναστὰς μόλις καὶ τὰ 

σκέλη ἐκτείνας. ἐν ἐμαυτῷ οὖν πεῖραν λαβὼν ἐκ τούτου καὶ 

ἄλλον, ὁπότε ἴδοιμι καθήμενον καὶ βλακεύοντα, ἤλαυνον: τὸ 
Ν » Ν 52 ΄, “ ΄ ἣν ’ γὰρ κινεῖσθαι καὶ ἀνδρίζεσθαι παρεῖχε θερμασίαν τινὰ καὶ ὑγρό- 

τητα, τὸ δὲ καθῆσθαι καὶ ἡσυχίαν ἔχειν ἑώρων ὑπουργὸν ὃν τῷ 

τε ἀποπήγνυσθαι τὸ αἷμα καὶ τῷ ἀποσήπεσθαι τοὺς τῶν ποδῶν 

δακτύλους, ἅπερ πολλοὺς καὶ ὑμεῖς ἴστε παθόντας. ἄλλον δέ 
ΕΣ » , , » « ,ὔ Νὰ ’ Ν 

γε ἴσως ἀπολειπόμενόν που διὰ ῥᾳστώνην καὶ κωλύοντα καὶ 

ὑμᾶς τοὺς πρόσθεν καὶ ἡμᾶς τοὺς ὄπισθεν πορεύεσθαι ἔπαισα 
΄΄ Ὁ“ Ν , ς Ν “ γ ἢ , ᾿ Ν ΩΝ 

πύξ, ὅπως μὴ λόγχῃ ὑπὸ τῶν πολεμίων παίοιτο. καὶ γὰρ οὖν 
“ ΒΩ » -“ “ Μ ΕΣ. .9 ᾿ ΟΝ Ἀ Ν νῦν ἔξεστιν αὐτοῖς σωθεῖσιν, εἴ τι ὑπ᾽ ἐμοῦ ἔπαθον παρὰ τὸ 

»“" Φ »“" 

δίκαιον, δίκην λαβεῖν. εἰ δ᾽ ἐπὶ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο, τί 
’ ΕΝ Ὁ“ ΒΩ “ ,ὔ ΕΝ » ἴὰ ΄ 

μέγα ἂν οὕτως ἔπαθον ὅτου δίκην ἂν ἠξίουν λαμβάνειν; 
““ “ ς Ψ, “-“" Ἷ 

᾿Απλοῦς μοι, ἔφη, ὁ λόγος: εἰ μὲν ἐπ᾽ ἀγαθῷ ἐκόλασά τινα, 
» ἐπὰν τ , δώ “ Ν ᾿ ς - ΝῊ ὃ , ΄ 
ἀξιῶ ὑπέχειν δίκην οἵαν καὶ γονεῖς υἱοῖς καὶ διδάσκαλοι παισί- 

᾿ Ἁ ΚΟΥ Ν »» Ν ΄ ες ἘΓλΤΣ ον " ΝΕ 
καὶ γὰρ οἱ ἰατροὶ καίουσι καὶ τέμνουσιν ἐπ᾽ ἀγαθῷ" εἰ δὲ ὕβρει 

νομίζετέ με ταῦτα πράττειν, ἐνθυμήθητε ὅτι νῦν ἐγὼ θαρρῶ σὺν 

τοῖς θεοῖς μᾶλλον ἢ τότε καὶ θρασύτερός εἰμι νῦν ἢ τότε καὶ 

οἶνον πλείω πίνω, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδένα παίω- ἐν εὐδίᾳ γὰρ ὁρῶ 
[ - “ Ἀ ΝΥ εν Χ [ὦ , 3 ΄ Ε] 

ὑμᾶς. ὅταν δὲ χειμὼν ἢ καὶ θάλαττα μεγάλη ἐπιφέρηται, οὐχ 

ὁρᾶτε ὅτι καὶ νεύματος μόνου ἕνεκα χαλεπαίνει μὲν πρῳρεὺς 
“- 5 ’΄ Ῥ ᾿Ὶ , “ ᾿] - 

τοῖς ἐν πρῴρᾳ, χαλεπαίνει δὲ κυβερνήτης τοῖς ἐν πρύμνῃ; ἱκανὰ 

γὰρ ἐν τῷ τοιούτῳ καὶ μικρὰ ἁμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρίῖψει. 

ὅτι δὲ δικαίως ἔπαιον αὐτοὺς και ὑμεῖς κατεδικάσατε" ἔχοντες 
᾿ ᾽ ΄ [ Ν 3 “ ς “- - -“ ᾽ “ » 

ξίφη, οὐ ψήφους, παρέστατε, καὶ ἐξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ 
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ἐβούλεσθε: ἀλλὰ μὰ Δία οὔτε τούτοις ἐπεκουρεῖτε οὔτε σὺν ἐμοὶ 

τὸν ἀτακτοῦντα ἐπαίετε. τοιγαροῦν ἐξουσίαν ἐποιήσατε τοῖς 

κακοῖς αὐτῶν ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς. 
“5 ἤ ΘΣΦ ᾽, »-“ Ἁ » Ἁ ΄ , ᾿ ’ 

Οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σκοπεῖν, τοὺς αὐτοὺς εὑρήσετε καὶ τότε 
“ , ."» “ 

κακίστους καὶ νῦν ὑβριστοτάτους. Βοΐσκος γοῦν ὁ πύκτης ὁ 
Ἁ , -“" 

Θετταλὸς τότε μὲν διεμάχετο ὡς κάμνων ἀσπίδα μὴ φέρειν, νῦν 

δέ, ὡς ἀκούω, Κοτυωριτῶν πολλοὺς ἤδη ἀποδέδυκεν. ἢν οὖν 

σωφρονῆτε, τοῦτον τἀναντία ποιήσετε ἢ τοὺς κύνας ποιοῦσι" τοὺς 
Χ Ν ΄ Ἁ ᾿ Ἀ Ν ς ΄ ὃ ὃ ́ Ἀ δὲ 

μὲν γὰρ κύνας τοὺς χαλεποὺς τὰς μὲν ἡμέρας διδέασι, τὰς δὲ 

νύκτας ἀφιᾶσι, τοῦτον δέ, ἢν σωφρονῆτε, τὴν νύκτα μὲν δήσετε, 
Ἀ δ ᾽ὔ 5 ΄ τὴν δὲ ἡμέραν ἀφήσετε. 

, , ᾿, , » -“ 

᾿Αλλὰ γάρ, ἔφη, θαυμάζω ὅτι εἰ μέν τινι ὑμῶν ἀπηχθόμην, 

μέμνησθε καὶ οὐ σιωπᾶτε, εἰ δέ τῳ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα ἢ 
, ᾽ ΄ὕ αι ΓΞ ἈΝ ΞΙ , , 

πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἀσθενοῦντι ἢ ἀποροῦντι συνεξεπόρισά τι, 

τούτων δὲ οὐδεὶς μέμνηται, οὐδ᾽ εἴ τινα καλῶς τι ποιοῦντα ἐπή- 
509 »[ », " » Ἂν ᾿] ᾿ «ς ΡΣ ω » ἊΝ 

νεσα οὐδ᾽ εἴ τινα ἄνδρα ὄντα ἀγαθὸν ἐτίμησα ὡς ἐδυνάμην, οὐδὲν 
΄ ΄ 2 Χ ἈΝ , Ν , τυ 

τούτων μέμνησθε. ἀλλὰ μὴν καλὸν τε καὶ δίκαιον καὶ ὅσιον 
δ Ἂν [ον » “- “ ΕῚ - ον “ 

καὶ ἥδιον τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον ἢ τῶν κακῶν μεμνῆσθαι. 

Ἔκ τούτου μὲν δὴ ἀνίσταντο καὶ ἀνεμίμνῃσκον. καὶ περιε- 

γένετο ὥστε καλῶς ἔχειν. 
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ΒΟΟΚ ΥἹ 

ΤΙ. ᾿Εκ τούτου δὲ ἐν τῇ διατριβῇ οἱ μὲν ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς 

ἔζων, οἱ δὲ καὶ ληζόμενοι ἐκ τῆς Παφλαγονίας. ἐκλώπευον δὲ 
Ν ἘΠῚ , ΩΝ Ὰ » » ον - 

καὶ οἱ Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀποσκεδαννυμένους, καὶ τῆς 

νυκτὸς τοὺς πρόσω σκηνοῦντας ἐπειρῶντο κακουργεῖν" καὶ πολε- 
3 ε ΄ ἃ 

μικώτατα πρὸς ἀλλήλους εἶχον ἐκ τούτων. ὁ δὲ Κορύλας, ὃς 
τ} ’ , Ἂ 3 ,ὔ δ Ἁ “ 

ἐτύγχανε τότε Παφλαγονίας ἄρχων, πέμπει παρὰ τοὺς “λληνας 
᾽ Μ “ Ν Ν “ ,ὔ «“ ΄’΄ 

πρέσβεις ἔχοντας ἵππους καὶ στολὰς καλάς, λέγοντας ὅτι Κ ορύ- 

λας ἕτοιμος εἴη τοὺς “Ελληνας μήτε ἀδικεῖν μήτε ἀδικεῖσθαι. οἱ 
Χ ἊΝ » ͵ [ς Ν ἊΝ ΄ Ἃ - ΟΝ 

δὲ στρατηγοὶ ἀπεκρίναντο ὅτι περὶ μὲν τούτων σὺν τῇ στρατιᾷ 
᾿ » Ἂ, ἣν ἣ' Ξ 4 » χὰ ΄ Χ 

βουλεύσοιντο, ἐπὶ ξένια δὲ ἐδέχοντο αὐτούς: παρεκάλεσαν δὲ 
Ν “Ὁ Ε » “Ὁ ἃ 3 “, [ 53 καὶ τῶν ἄλλων ἀνδρῶν οὺς ἐδόκουν δικαιοτάτους εἶναι. 

᾿΄ “-“ “Ἁ » “-“ 

Θύσαντες δὲ βοῦς τῶν αἰχμαλώτων καὶ ἄλλα ἱερεῖα εὐωχίαν 

μὲν ἀρκοῦσαν παρεῖχον, κατακείμενοι δὲ ἐν σκίμποσιν ἐδείπνουν, 
ὌΝ, ἂν, » ᾿, , Φ 5 ΄ 3 “ 7 

καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρίων, οἷς ἐνετύγχανον ἐν τῇ χώρᾳ. 
΄ “-“ 

ἐπεὶ δὲ σπονδαί τε ἐγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, ἀνέστησαν πρῶτον 
Ν “- Ν Ἀ ᾽ ν » , ᾿ - «“ Ν 

μὲν Θρᾷκες καὶ πρὸς αὐλὸν ὠρχήσαντο σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ 
Ν - “- 

ἥλλοντο ὑψηλά τε καὶ κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις ἐχρῶντο" 
5 ἣν Ὁ ὦν Ν “ ΄ ε - ἢ» ἃ “4» τέλος δὲ ὁ ἕτερος τὸν ἕτερον παίει, ὡς πᾶσιν ἐδόκει" ὃ δ᾽ ἔπεσε 

-“" δ ον Ψ' (ς ᾿ ΝΣ τὰ Ν 

τεχνικῶς πως. καὶ ἀνέκραγον οἱ Παφλαγόνες. καὶ ὃ μὲν σκυ- 

λεύσας τὰ ὅπλα τοῦ ἑτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σιτάλκαν: ἄλλοι δὲ 
[ων “ ᾿ “ » γφ Ἔ , Η “" δ ᾿ ᾿ 

τῶν Θρᾳκῶν τὸν ἕτερον ἐξέφερον ὡς τεθνηκότα: ἣν δὲ οὐδὲν 
΄ ἈΝ “- Ρ “- Αἵ , 5 , Δ 

πεπονθώς. μετὰ τοῦτο Αἰνιᾶνες καὶ Μάγνητες ἀνέστησαν, οἱ 

ὠρχοῦντο τὴν καρπαίαν καλουμένην ἐν τοῖς ὅπλοις. ὁ δὲ τρόπος 
-“ Φ ϑ' ἃ 

τῆς ὀρχήσεως ἣν, ὃ μὲν παραθέμενος τὰ ὅπλα σπείρει καὶ ζευγη- 

λατεῖ, πυκνὰ δὲ στρεφόμενος ὡς φοβούμενος, λῃστὴς δὲ προσέρ- : 
ἃ 3.ν}5 Ἂ δ » -“ «- ’ Ἁ « Ν χεται. ὃ δ᾽ ἐπειδὰν προΐδηται, ἀπαντᾷ ἁρπάσας τὰ ὅπλα καὶ 

μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους- καὶ οὗτοι ταῦτ᾽ ἐποίουν ἐν ῥυθμῷ 
Ἢ Ἀ 3 ᾽ Ἁ , ς Ἀ ͵ Ν », Ν Ἀ 

πρὸς τὸν αὐλόν: καὶ τέλος ὁ λῃστὴς δήσας τὸν ἄνδρα καὶ τὸ 
“ 2 , 55 . ὦ 1Ε ΄ Ν ΄ 5 

ζεῦγος ἀπάγει: ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ ζευγηλάτης τὸν λῃστήν" εἶτα 
Χ Ἁ “Ὁ ΄ ᾽ 2 Ν “ ᾿ 5 » Ἂς παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὼ χεῖρε δεδεμένον ἐλαύνει. μετὰ 

τοῦτο Μ ὃ ᾿ ηΧθ 5 ε ’ -“" ἈΝ " “λ, ἈΝ 

υσὸς εἰσῆλθεν ἐν ἑκατέρᾳ τῇ χειρὶ ἔχων πέλτην, καὶ 
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τοτὲ μὲν ὡς δύο ἀντιταττομένων μιμούμενος ὠρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς 
Ν “ 2 . κ , ᾿ 8 κ ηβ“-. , πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, τοτὲ δ᾽ ἐδινεῖτο καὶ ἐξεκυβίστ 

ἔχων τὰς πέλτας, ὥστε ὄψιν καλὴν φαίνεσθαι. τέλος δὲ τὸ 
Ν » .ο 4 Ν , ᾿ὖ »Μ .." » ΄, 

περσικὸν ὠρχεῖτο κρούων τὰς πέλτας καὶ ὠὦκλαζε καὶ ἐξανί- 
“-“ [οὶ Ἁ 

στατο' καὶ ταῦτα πάντα ἐν ῥυθμῷ ἐποίει πρὸς τὸν αὐλόν. ἐπὶ 
Ν ’ ς “ Ν Ἄν νειν Ἀ ΄- , » , 

δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ᾿Αρκάδων ἀναστάντες 
» , « » ΄ , 2 ΄ 5 « »-“ Ν 

ἐξοπλισάμενοι ὡς ἐδύναντο κάλλιστα ἦσάν τε ἐν ῥυθμῷ πρὸς 

τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν αὐλούμενοι καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ὠρχήσαντο 
“ » - Ν Χ Ά ; , ΕΞ δὲ Ν ΄ ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις. ὁρῶντες δὲ οἱ 11α- 

ΝΥ , ᾽ ε 
φλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. 

« -“ «ς »" 

ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς ἐκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν 
(, ς ΄ 

᾿Αρκάδων τινὰ πεπαμένον ὀρχηστρίδα εἰσάγει σκευάσας ὡς ἐδύ- 
΄ ΝΣ .5 7 . ΄ πέσεν ἃ δὲ » ΄ 

νατο κάλλιστα καὶ ἀσπίδα δοὺς κούφην αὐτῇ. ἣ δὲ ὠρχήσατο 
π κ 3 ᾿ πυρρίχην ἐλαφρῶς. ἐνταῦθα κρότος ἣν πολύς. καὶ οἱ ἸΠαφλα- 

γόνες ἤροντο εἰ καὶ γυναῖκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. οἱ δ᾽ ἔλεγον 
“ ᾿ ν ς , 5 , ᾿ “ , 
ὅτι αὗται καὶ αἱ τρεψάμεναι εἶεν βασιλέα ἐκ τοῦ στρατοπέδου. 

τῇ μὲν νυκτὶ ταύτῃ τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. 
“ ἣ [᾿ ͵ὔ “ » Ἁ Ψ .Ν 4 Ἀ 

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ προσῆγον αὐτοὺς εἰς τὸ στράτευμα" καὶ 

ἔδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε ἀδικεῖν Παφλαγόνας μήτε ἀδικεῖ- 
“-“ ς Ν , ων 

σθαι. μετὰ τοῦτο οἱ μὲν πρέσβεις ᾧχοντο: οἱ δὲ “ἕλληνες, 
» ἊΝ “ . Νὰ » [ὲ » » Ψ, »  ς 

ἐπειδὴ πλοῖα ἱκανὰ ἐδόκει παρεῖναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν 
κ ΄ ΄ κι} » ᾿ιΙνΝ δ ΄ 

καὶ νύκτα πνεύματι καλῷ ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες τὴν Παφλαγονίαν. 

τῇ δ᾽ ἄλλῃ ἀφικνοῦνται εἰς Σινώπην καὶ ὡρμίσαντο εἰς ᾿Αρμή- 
“-“ ,ὔ »“ ᾿ “-“ Ἀ - “- 

νην τῆς Σινώπης. Σινωπεῖς δὲ οἰκοῦσι μὲν ἐν τῇ Παφλαγονικῇ, 

Μιλησίων δὲ ἄποικοί εἰσιν. οὗτοι δὲ ξένια πέμπουσι τοῖς 

Ἕλλησιν ἀλφίτων μεδίμνους τρισχιλίους, οἴνου δὲ κεράμια 

χίλια καὶ πεντακόσια. 

Καὶ Χειρίσοφος ἐνταῦθα ἦλθε τριήρη ἔχων. καὶ οἱ μὲν 

στρατιῶται προσεδόκων ἄγοντά τι σφίσιν ἥκειν: ὃ δ᾽ ἦγε μὲν 
δ᾿ . ς ’ 

οὐδέν, ἀπήγγελλε δὲ ὅτι ἐπαινοίη αὐτοὺς καὶ ᾿Αναξίβιος ὁ ναύαρ- 

χος καὶ οἱ ἄλλοι, καὶ ὅτι ὑπισχνεῖτο ᾿Αναξίβιος, εἰ ἀφίκοιντο 
“ “ , Ν » »“ » Ἀ ᾿ ΄ - 

ἔξω τοῦ ἸΤόντου, μισθοφορὰν αὐτοῖς ἔσεσθαι. καὶ ἐν ταύτῃ τῇ 

“Αρμήνῃ ἔμειναν οἱ στρατιῶται ἡμέρας πέντε. 

Ὡς δὲ τῆς “Ελλάδος ἐδόκουν ἐγγὺς γίγνεσθαι, ἤδη μᾶλλον ἢ 
, ᾽ ΄ ᾽ ᾿ . Ἂ ὩΣ ὁ ’ » » , 

πρόσθεν εἰσήει αὐτοὺς ὅπως ἂν καὶ ἔχοντές τι οἴκαδε ἀφίκωνται. 
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ε , “Ξ" Υ .- ἿΣ " κ ΕῚ ΕΝ , 
ἡγήσαντο οὖν, εἰ ἕνα ἕχοιντο ἄρχοντα, μᾶλλον ἂν ἢ πολυαρχίας 

οὔσης δύνασθαι τὸν ἕνα χρῆσθαι τῷ στρατεύματι καὶ νυκτὸς καὶ 
[- ,ὔ ἃ Μ ὃ ’ θ , “ ΕΝ ἿΆ θ ΝΑ " 

ἡμερας, καὶ εἰ τι δέοι λανθάνειν, μᾶλλον ἂν κρύπτεσθαι. καὶ εἰ 

τι αὖ δέοι φθάνειν, ἧττον ἂν ὑστερίζειν: οὐ γὰρ ἂν λόγων δεῖν 
“-“ “ 

πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ τὸ δόξαν τῷ ἑνὶ περαίνεσθαι ἄν": τὸν δ᾽ 
-“" ͵ὔ ε 

ἔμπροσθεν χρόνον ἐκ τῆς νικώσης ἔπραττον πάντα οἱ στρατηγοί. 
« ΝΥ - “ ΠῚ 7, ΓΑ ΤΑῚ εἶ .--- “- Υ 
Ὡς δὲ ταῦτα διενοοῦντο, ἐτράποντο ἐπὶ τὸν Ἐξενοφῶντα" καὶ 

“-“ δ ,ὔ 

οἱ λοχαγοὶ ἔλεγον προσιόντες αὐτῷ ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γιγνώ- 
- Χ 5. 

σκει, καὶ εὔνοιαν ἐνδεικνύμενος ἕκαστος ἔπειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι 

τὴν ἀρχήν. ὁ δὲ Ξενοφῶν τῇ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, νομίζων καὶ 
Ν ἈΝ ΄ -“ « “ ,ὔ Χ .Ὶ ΄ Ν ᾽ τὴν τιμὴν μείζω οὕτως ἑαυτῷ γίγνεσθαι πρὸς τοὺς φίλους καὶ εἰς 

“-“ ὴ “ ἣξ. ἴω 

τὴν πόλιν τοὔνομα μεῖζον ἀφίξεσθαι αὑτοῦ, τυχὸν δὲ καὶ ἀγαθοῦ 
ΕΝ Μ “ “ ,ὔ δ Ἁ ΝΥ “Ὁ ᾿] , τινος ἂν αἴτιος τῇ στρατιᾷ γενέσθαι. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα ἐνθυμή- 

“ “- “ 

ματα ἐπῆρεν αὐτὸν ἐπιθυμεῖν αὐτοκράτορα γενέσθαι ἄρχοντα. 
ς , ΕῚ ΧΕ Ὶ “ “ Υ Ν δ." ΄ “ Ν ὁπότε δ᾽ αὖ ἐνθυμοῖτο ὅτι ἄδηλον μὲν παντὶ ἀνθρώπῳ ὅπῃ τὸ 

’ ., ὃ τῇ “ δὲ ν , ὃ » αἵ Ν μέλλον ἕξει, διὰ τοῦτο δὲ καὶ κίνδυνος εἴη καὶ τὴν προειργασ- 

μένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. 

έ ὲ αὐτῷ διακρῖναι ἔδοξε κρά ν εἶναι τοῖς Διαπορουμένῳ δὲ αὐτῷ διακ ὃ τιστον ε 

θεοῖς ἀνακοινῶσαι" καὶ παραστησάμενος δύο ἱερεῖα ἐθύετο τῷ 
τὰ τὰς . κ 3 κα Διὲ τῷ βασιλεῖ, ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸς ἣν ἐκ Δελφῶν": καὶ τὸ 

ες Ἀ » Ν ΄ “ “ ὩΣ [- , ἃ “ μή ὄναρ δὴ ἀπὸ τούτου τοῦ θεοῦ ἐνόμιζεν ἑωρακέναι ὃ εἶδεν ὅτε 
Ἵ ν ᾿ ἈἉ Α , 

ἤρχετο ἐπὶ τὸ συνεπιμελεῖσθαι τῆς στρατιᾶς καθίστασθαι. καὶ 
ὅτ, ᾿] Ἢ ῳ ε ἴον Κ ΄ θ , 3 ΝΝ » ΄ 

ε ἐξ ᾿Εφέσου ὡρμᾶτο Κύρῳ συσταθησόμενος. αἰετὸν ἀνεμιμνή- 
ΜΝ -“ Ἂ ἢ ᾽ὔ Ἅ “ ς ἐν 

σκετο ἑαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον, καθήμενον μέντοι, ὅνπερ ὁ μάν- 

τις προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅτι μέγας μὲν οἰωνὸς εἴη καὶ οὐκ 
ὃ , νον. ὁ ὃ 5 , Ῥ: Χ Ἃ; Υ [2 ἰδιωτικός, καὶ ἔνδοξος, ἐπίπονος μέντοι" τὰ γὰρ ὄρνεα μάλιστα 
᾽ ᾿ κ᾿ ᾽ κ᾿ ΄ὔ ᾽ , 5 
ἐπιτίθεσθαι τῷ αἰετῷ καθημένῳ: οὐ μέντοι χρηματιστικὸν εἶναι 
ο » ’ Ἂν ΝΥ » Ν ͵ “ Ν 

τὸν οἰωνόν" τὸν γὰρ αἰετὸν πετόμενον μᾶλλον λαμβάνειν τὰ 
τσ ἠὃ [ ὃ) θ ’ » ὃ “ ς θ Ν ͵7 

ἐπιτήδεια. οὕτω δὴ θυομένῳ αὐτῳ διαφανῶς ὁ θεὸς σημαίνει 
Ἂν “ “ 5 »“» “ 

μήτε προσδεῖσθαι τῆς ἀρχῆς μήτε εἰ αἱροῖντο ἀποδέχεσθαι. 

τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. 
ε Ν Ν “- ν΄ ). “ 

Η δὲ στρατιὰ συνῆλθε, καὶ πάντες ἔλεγον ἕνα αἱρεῖσθαι" 
Ν Ἀν “ 7 , , 

καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προὐβάλλοντο αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει 
“ ΑΣ 

δῆλον εἶναι ὅτι αἱρήσονται αὐτόν, εἴ τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη καὶ 
"ὦ ἔλεξε τάδε. 
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71.) ΄ Μ᾿ Μ ὃ "ὃ Ἁ ᾿ς Ν ᾿ -“ ΄ ΕΣ »Μ 

Ἐγώ, ὦ ἄνδρες, ἥδομαι μὲν ὑπὸ ὑμῶν τιμώμενος, εἴπερ ἄν- 

θρωπός εἰμι, καὶ χάριν ἔχω καὶ εὔχομαι δοῦναί μοι τοὺς θεοὺς 
᾿ .» ΝᾺ ; ΡΞ 

αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαθοῦ γενέσθαι: τὸ μέντοι ἐμὲ προκριθῆναι 

ὑπὸ ὑμῶν ἄρχοντα Λακεδαιμονίοῳψ ἀνδρὸς παρόντος οὔτε ὑμῖν 
»-»" ἐκ ΨΦ » 39. Φ ΕΝ Ἁ »" “ 

μοι δοκεῖ συμφέρον εἶναι, ἀλλ᾽ ἧττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, 
Μ ’ , ᾽ Ὁ ᾽ 2 μ ᾽ “ , ᾽ Ἁ 

εἴ τι δέοισθε παρ᾽ αὐτῶν: ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ τι νομίζω ἀσφαλὲς 

εἶναι τοῦτο. ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῇ πατρίδι μου οὐ πρόσθεν ἐπαύ- 

σαντο πολεμοῦντες πρὶν ἐποίησαν πᾶσαν τὴν πόλιν ὁμολογεῖν 
Ἁ “ 3 - 

Λακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας εἶναι. ἐπεὶ δὲ τοῦτο 

ὡμολόγησαν, εὐθὺς ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι πέρα 
᾿ , ν , 2. 4 ᾿- ς ε Ὁ ἧς ΄ “ 
ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν. εἰ οὖν ταυτα ὁρων εγὼ δοκοίην ὅπου 

“ 7 »" ᾿ς “ “-“ 

δυναίμην ἐνταῦθ᾽ ἄκυρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ 
Ἀ ΄ ΕΝ Ἁ , ἃ ἘΠ “ 2 "“" “ - 

μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισθείην. ὃ δὲ ὑμεῖς ἐννοεῖτε ὅτε ἧττον 
“. 2 » [2 Ν ΝΜ Ἃ ΄-“ μ, », {2 »Μ) Ἁ 

ἂν στάσις εἴη ἐνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν, εὖ στε ὅτι ἄλλον μὲν 

ἑλόμενοι οὐχ εὑρήσετε ἐμὲ στασιάζοντα: νομίζω γὰρ ὅστις ἐν 

πολέμῳ ὧν στασιάζει πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ 
Ἢ , . ἐν ἈΝ .] Ν «“ 2 ΕΝ , Μ 

σωτηρίαν στασιάζειν: ἐὰν δὲ ἐμὲ ἕλησθε, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι εἴ 
ξκ' “ , 

τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχθόμενον. 

᾿Επεὶ ταῦτα εἶπε, πολὺ πλείονες ἀνίσταντο λέγοντες ὡς δέοι 

αὐτὸν ἄρχειν. ᾿Αγασίας δὲ Στυμφάλιος εἶπεν ὅτι γελοῖον εἴη, 
ν 2 “ ΄ 

εἰ οὕτως ἔχοι: ἢ ὀργιοῦνται Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐὰν σύνδειπνοι 
΄ -“ ᾿ 

συνελθόντες μὴ Λακεδαιμόνιον συμποσίαρχον αἱρῶνται:;: ἐπεὶ εἰ 
Ὁ“ “ Μ Μ γ᾽ οΥ »-“ «ς “ » ε »΄ 

οὕτω γε τοῦτο ἔχει, ἔφη, οὐδὲ λοχαγεῖν ἡμῖν ἔξεστιν, ὡς ἔοικεν, 

ὅτι ᾿Αρκάδες ἐσμέν. ἐνταῦθα δὴ ὡς εὖ εἰπόντος τοῦ ᾿Αγασίου 

ἀνεθορύβησαν. 
- 4 ΄ « 

Καὶ ὁ Ἐενοφῶν ἐπεὶ ἑώρα πλείονος ἐνδέον, παρελθὼν εἶπεν" 
Ὥ - 2 ’, ΄“ . 

᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες, ἔφη, ὡς πάνυ εἰδῆτε, ὀμνύω ὑμῖν θεοὺς πάντας 
" , , 

καὶ πάσας, ἣ μὴν ἐγώ, ἐπεὶ τὴν ὑμετέραν γνώμην ἠσθανόμην, 
᾽ , .) ,ὔ " ΄ -» 5 ἮΓῚ5 ’ ΄ Ἁ » » 

ἐθυόμην εἰ βέλτιον εἴη ὑμῖν τε ἐμοὶ ἐπιτρέψαι ταύτην τὴν ἀρχὴν 
- μα ᾿ ο -“ »" 

καὶ ἐμοὶ ὑποστῆναι: καί μοι οἱ θεοὶ οὕτως ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐσή- 

μηναν ὥστε καὶ ἰδιώτην ἂν γνῶναι ὅτι τῆς μοναρχίας ἀπέχεσθαί 

με δεῖ. 

Οὕτω δὴ Χειρίσοφον αἱροῦνται. Χειρίσοφος δ᾽ ἐπεὶ ἡρέθη, 

παρελθὼν εἶπεν" ᾿Αλλ᾽, ὦ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἔστε ὅτι οὐδ᾽ ἂν 
- » 

ἔγωγε ἐστασίαζον, εἰ ἄλλον εἵλεσθε: Ἐξενοφῶντα μέντοι, ἔφη, 
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ὠνήσατε οὐχ ἑλόμενοι. ὡς καὶ νῦν Δέξιππος ἤδη διέβαλλεν 
8᾽, ἢ Ν 3 γς “ Ξδύ Ν ῇ 5 -“Ἵ» ιν, , 

αὐτὸν πρὸς ᾿Αναξίβιον ὅ,τι ἐδύνατο καὶ μάλα ἐμοῦ αὐτὸν σιγά- 
ΡΟΝ -“ 

ζοντος. ὃ δ᾽ ἔφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μᾶλλον ἂν συνάρ- 

χειν ἐθελῆσαι Δαρδανεῖ ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος ἢ 
[ »“ “ » 5 Ν , 5» ο “, μὴ Ν Σ Ν 

ἑαυτῷ Λάκωνι ὄντι. ἐπεὶ μέντοι ἐμὲ εἵλεσθε, ἔφη, καὶ ἐγὼ 
᾿ Θ “ »" - 

πειράσομαι ὅ,τι ἂν δύνωμαι ὑμᾶς ἀγαθὸν ποιεῖν. καὶ ὑμεῖς 
ο' “ ὁ ΒΕ 3 [ο Φ' ΕΣ «ς ν 

οὕτω παρασκευάζεσθε ὡς αὔριον, ἐὰν πλοῦς ἢ, ἀναξόμενοι": ὁ δὲ 
“ “Μἤ .) « , « Ων ΟΣ -» - 

πλοῦς ἔσται εἰς Ἡράκλειαν: ἅπαντας οὖν δεῖ ἐκεῖσε πειρᾶσθαι 

κατασχεῖν" τὰ δ᾽ ἄλλα, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἔλθωμεν, βουλευσόμεθα. 

11. ᾿Εντεῦθεν τῇ ὑστεραίᾳ ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον 
καλῷ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ παραπλέοντες [ἐθεώρουν τήν ῷ ἡμέρ ρὰ γῆν. ρ ρουν τή 

ΕΣ ΄ ΕΣ "4 » 6.5 Ἂ “ ς Ἃ Ἃ “ τε ᾽᾿Τασονίαν ἀκτήν, ἔνθα ἡ ᾿Αργὼ λέγεται ὁρμίσασθαι, καὶ τῶν 
“-“ “ “ ᾿ψ 

ποταμῶν τὰ στόματα, πρῶτον μέν τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτα δὲ 
“- “,“ὺ9} “ [ον 

τοῦ Ἴριος, ἔπειτα δὲ τοῦ ἽΛλυος, μετὰ τοῦτον τοῦ Ἰ]Παρθενίου" 

τοῦτον δὲ παραπλεύσαντες ] ἀφίκοντο εἰς Ἡράκλειαν πόλιν “Ελ- 
74 ,ὔ » Φ 3.35 ἴω “- ἥ 

ληνίδα Μεγαρέων ἄποικον, οὖσαν δ᾽ ἐν τῇ Μαριανδυνῶν χώρᾳ. 
Ἀν ΔῈ 2 ἊΝ ΤῸ. , ΄ », ,ὔ καὶ ὡρμίσαντο παρὰ τῇ ᾿Αχερουσιάδι Χερρονήσῳ, ἔνθα λέγεται 

.εε ΡῚ “ἢ ΝΝ ,ὕ ΄ γὴ - κ Ἀ ΡΞ 
ὁ Ἡρακλῆς ἐπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβῆγαι ἣ νῦν τὰ σημεῖα 

΄ - ΄ Ν , , ον 5 ὉνΝ ΄ ͵ 
δεικνύασι τῆς καταβάσεως τὸ βάθος πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια. 

“ »“ Ἔ “ 

ἐνταῦθα τοῖς “λλησιν οἱ Ἡρακλεῶται ξένια πέμπουσιν ἀλφί- 
7, ͵ με » 2 ὃ ΄ Ν “ 

ταν μεδίμνους τρισχιλίους καὶ οἴνου κεράμια δισχίλια καὶ βοῦς 

εἴκοσι καὶ οἷς ἑκατόν. ἐνταῦθα διά τοῦ πεδίου ῥεῖ ποταμὸς 

Λύκος ὄνομα, εὗρος ὡς δύο πλέθρων. 

Οἱ δὲ στρατιῶται συλλεγέντες ἐβουλεύοντο τὴν λοιπὴν πο- 

ρείαν πότερον κατὰ γῆν ἢ κατὰ θάλατταν χρὴ πορευθῆναι ἐκ 

τοῦ Πόντου. ἀναστὰς δὲ Λύκων ᾿Αχαιὸς εἶπε: Θαυμάζω μέν, 
-“ “- ε ᾽ “- “ 

ὦ ἄνδρες, τῶν στρατηγῶν ὅτι οὐ πειρῶνται ἡμῖν ἐκπορίζειν 
ἊΨ ε Χ Ἃ ᾽ ; "ἢ “- “-“ “- 

σιτηρέσιον: τὰ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῇ στρατιᾷ τριῶν 
-“ ς 

ἡμερῶν σιτία: ὁπόθεν δ᾽ ἐπισιτισάμενοι πορευσόμεθα οὐκ ἔστιν, 
ΓῚ “ “ ᾿ ν ἔφη. ἐμοὶ οὖν δοκεῖ αἰτεῖν τοὺς Ἡρακλεώτας μὴ ἔλαττον ἢ 

τρισχιλίους κυζξικηνούς: ἄλλος δ᾽ εἶπε μὴ ἔλαττον ἢ μυρίους- 
Κ τς , 7ὔ 5 ἢ 7 ε κ᾿ ΄, ΄ 

καὶ ἑλομένους πρέσβεις αὐτίκα μάλα ἡμῶν καθημένων πέμπειν 
Ν Ν , ν᾿ ᾽ , “ ΕΝ » 7, Ἀ Ἁ 

πρὸς τὴν πόλιν, καὶ εἰδέναι ὅ,τι ἂν ἀπαγγέλλωσι, καὶ πρὸς 

6 ταῦτα βουλεύεσθαι. ἐντεῦθεν προὐβάλλοντο πρέσβεις πρῶτον 

μὲν Χειρίσοφον, ὅτι ἄρχων ἥρητο: ἔστι δ᾽ οὗ καὶ Ἐξενοφῶντα. 
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Ἃ δὲ ᾽ ΄“ » , » »" Ά, Ε] Ἁ 5 ΄ Ἀ Μμ οἱ δὲ ἰσχυρῶς ἀπεμάχοντο: ἀμφοῖν γὰρ ταὐτὰ ἐδόκει μὴ ἄναγ- 

κάζειν πόλιν ᾿Ελληνίδα καὶ φιλίαν ὅ,τι μὴ αὐτοὶ ἐθέλοντες 

ἴεν. ἐπεὶ ὗτοι ἐδόκουν ἀπρόθυμοι εἶναι, πέμπουσι ΔΛύ- διδοῖεν. ἐπεὶ δ᾽ ο ὃ θυμοι εἶναι, Λ 

κωνα ᾿Αχαιὸν καὶ Καλλίμαχον ἸΙαρράσιον καὶ ᾿Αγασίαν Στυμ- 
, 

φάλιον. οὗτοι ἐλθόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα: τὸν δὲ Λύκωνα 

ἔφασαν καὶ ἐπαπειλεῖν, εἰ μὴ ποιήσοιεν ταῦτα. ἀκούσαντες δ᾽ 
Στ. “-“ 

οἱ Ηρακλεῶται βουλεύσεσθαι ἔφασαν" καὶ εὐθὺς τά τε χρήματα 

ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν, καὶ 
ς ΄ ;] ’, Ν 3 Ἁ “ “-“ Ὡ 2 , 

αἱ πύλαι ἐκέκλειντο καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο. 

Ἔκ τούτου οἱ ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς ἠτιῶντο 

διαφθείρειν τὴν πρᾶξιν: καὶ συνίσταντο οἱ ᾿Αρκάδες καὶ οἱ 

᾿Αχαιοί: προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν Καλλίμαχος τε ὁ ἸΠαρ- 
, Ν ΄ ἘΠῚ 5 , ς Χ , 5 Ε ω ε 

ράσιος καὶ Λύκων ὁ ᾿Αχαιός. οἱ δὲ λόγοι ἦσαν αὐτοῖς ὡς 
» Ἵν "“ 

αἰσχρὸν εἴη ἄρχειν ᾿Αθηναῖον Ἰ]ελοποννησίων καὶ Λακεδαιμό- 

νιον μηδεμίαν δύναμιν παρεχομένους εἰς τὴν στρατιάν καὶ τοὺς 
ἣ ᾿ς [οἱ Μ ΝῚ Ν Ἷ, ΨΜ ᾿ “ Ν 

μὲν πόνους σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν 

σωτηρίαν σφῶν κατειργασμένων" εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμέ- 

νους ᾿Αρκάδας καὶ ᾿Αχαιούς, τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα οὐδὲν 
εἶνα Ἂν.4 δὲ ΄“ λ θ ΄ ς Χ « -“" ΄ 

ι--- καὶ ἣν δὲ τῇ ἀληθείᾳ ὑπὲρ ἥμισυ τοῦ στρατεύματος 
» (ὃ ν.» ὔ 7 5 -» » Ν , 

Αρκάδες καὶ ᾿Αχαιοί- εἰ οὖν σωφρονοῖεν, αὐτοὶ συστάντες 

καὶ στρατηγοὺς ἑλόμενοι ἑαυτῶν καθ᾽ ἑαυτοὺς ἂν τὴν πορείαν 
“" Ν οὶ » , [Ὰ δι, 5. Ἂν αὖ 

ποιοῖντο καὶ πειρῷντο ἀγαθόν τι λαμβάνειν. ταῦτ᾽ ἔδοξε: καὶ 

ἀπολιπόντες Χειρίσοφον εἴ τινες ἦσαν παρ᾽ αὐτῷ ᾿Αρκάδες ἢ 
᾿Αχαιοὶ καὶ Ἐξενοφῶντα συνέστησαν καὶ στρατηγοὺς αἱροῦνται 
ε [οἱ Ἄ ΄ ἈΝ 5 ΄ » -" ,, « [2 ἑαυτῶν δέκα" τούτους δὲ ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης ὅ,τι δοκοίη 

τοῦτο ποιεῖν. ἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῳ ἐνταῦθα 
’ . ᾽ὔ « ΠῚ « , » 9.ϑΜ Φ « , 

κατελύθη ἡμέρᾳ ἕκτῃ ἢ ἑβδόμῃ ἀφ᾽ ἣς ἡρέθη. 
-- -“ ,ὔ -“ Ὁ" 

Ξενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινῇ μετὰ τῶν μεινάντων τὴν 

πορείαν ποιεῖσθαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέραν εἶναι ἢ ἰδίᾳ ρ » Ψομ ρ ἢ ἰδίᾳ 
Ν Ἀ 

ἕκαστον στέλλεσθαι: ἀλλὰ Νέων ἔπειθεν αὐτὸν καθ᾽ αὐτὸν 
΄ ΄ -“ ,» ς 

πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισόφου ὅτι Καὶ λέανδρος ὁ ἐν Βυζαν- 

τίῳ ἁρμοστὴς φαίη τριήρεις ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα" 
“ Ξ . ͵ ᾽ ᾽ ᾽ Ν . Ω Ἀμ. ἐξ κα 
ὅπως οὖν μηδεὶς μετάσχοι, ἀλλ΄ αὐτοὶ καὶ οἱἐ αὑτῶν στρατιω- 

᾽ ΄ Ὅς - ΄ " κ- ΄ . 
ται ἐκπλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα συνεβούλευε. καὶ 

Χειρίσοφος, ἅμα μὲν ἀθυμῶν τοῖς γεγενημένοις, ἅμα δὲ μισῶν 
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»“» » τὰ , 

ἐκ τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει αὐτῶ ποιεῖν ὅ,τι βούλεται. 

ἘΞενοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς τῆς στρατιᾶς ἐκ- 

πλεῦσαι: θυομένῳ δὲ αὐτῷ τῷ ἡγεμόνι ᾿Ηρακλεῖ καὶ κοινουμένῳ 
μ ἐ ΥἽ 7 ἼΎ μ ρ μ ἘΣ 

πότερα λῶον καὶ ἄμεινον εἴη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παρα- 
»“» -“ ἡ , 6 Χ 

μείναντας τῶν στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσθαι, ἐσήμηνεν ὁ θεὸς 
“ - , 

τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσθαι. οὕτω γίγνεται τὸ στράτευμα τρίχα, 
μ᾽ ς “ ᾿Αρκάδες μὲν καὶ ᾿Αχαιοὶ πλείους ἢ τετρακισχίλιοι, ὁπλῖται 

πάντες, Χειρισόφῳ δ᾽ ὁπλῖται μὲν εἰς τετρακοσίους καὶ χιλίους, 

πελτασταὶ δὲ εἰς ἑπτακοσίους, οἱ Κλεάρχου Θρᾷκες, Ξενοφῶντι 
Ἄν ἢ , κ ᾽ ε 7 ν᾿ ν Ν ᾽ 

δὲ ὁπλῖται μὲν εἰς ἑπτακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς 
χ 5 τριακοσίους. ἱππικὸν δὲ μόνος οὗτος εἶχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα 

ἱππέας. 

Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι πλοῖα παρὰ τῶν Ἥρακ- 

λεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες τοῖς 
“ “ . 

Βιθυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα: καὶ ἀποβαίνουσιν εἰς Κάλπης 
"ἃ ἈΝ ’ “-“ σιν ͵7 ΟῚ » Χ » Ν 

λιμένα κατὰ μέσον πως τῆς Θράκης. Χειρίσοφος δ᾽ εὐθὺς ἀπὸ 
“ , Ὁ“ «ε “Ὁ » Σ “Ὁ ᾿] ᾽ὔ Ἂν “ 

τῆς πόλεως τῶν ΗἩρακλεωτῶν ἀρξάμενος πεζῇ ἐπορεύετο διὰ τῆς 

χώρας" ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θράκην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν θάλατταν 

ἤει: καὶ γὰρ ἠσθένει. Ἐξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀποβαίνει 
᾿] Ν Ἄν [Ὁ “- ΄΄ Ν “ « , Ν Ν᾽ » 

ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θρᾷκης καὶ τῆς «Ηρακλεώτιδος καὶ διὰ μεσογείας 

ἐπορεύετο. 
ἃ ᾿ 5 , « γ΄ , ᾽ ᾿ Ξ κ 

1Π1|. [Ὃν μὲν οὖν τρόπον ἥ τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς 

κατελύθη καὶ τῶν ᾿Ελλήνων τὸ στράτευμα ἐσχίσθη ἐν τοῖς 

ἐπάνω εἴρηται. 

"Επραξαν δ᾽ αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἱ μὲν ᾿Αρκάδες ὡς ἀπέ- 

βησαν νυκτὸς εἰς Κάλπης λιμένα, πορεύονται εἰς τὰς πρώτας 
4 , » Ν “ «ε [ 2 ᾿ ᾿Ὶ -“ 

κώμας, στάδια ἀπὸ θαλάττης ὡς τριάκοντα. ἐπεὶ δὲ φῶς 
, ΓῚ ς Ἁ -“ 

ἐγένετο, ἦγεν ἕκαστος ὁ στρατηγὸς τὸν αὑτοῦ λόχον ἐπὶ κώμην" 
ς Ψ; δὲ 7 "ὃ , 53 ΄ ὃ [ [ο ε ’ ὁποία δὲ μείζων ἐδόκει εἶναι, σύνδυο λόχους ἦγον οἱ στρατηγοί. 

συνεβάλλοντο δὲ καὶ λόφον εἰς ὃν δέοι πάντας ἁλίζεσθαι" καὶ 
τέ 

ἅτε ἐξαίφνης ἐπιπεσόντες ἀνδρώποδά τε πολλὰ ἔλαβον καὶ 

πρόβατα πολλὰ περιεβάλλοντο. οἱ δὲ Θρᾷκες ἡθροίζοντο οἱ 

διαφεύγοντες. πολλοὶ δὲ διέφευγον πελτασταὶ ὄντες ὁπλίτας 
» ΄“ - " ἴω Ἁ 

ἐξ αὐτῶν τῶν χειρῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον, μὲν τῳ 
ὩΣ ᾿ῷ , δον -“" » [ὃ “ ᾽ Ψ, ΒΩ » μίκρητος λόχῳ ἑνὸς τῶν ᾿Αρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ἤδη εἰς 
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Ἀ ᾽ὔ Ν Ἀ ͵ Μ » , Ἁ 

τὸ συγκείμενον καὶ πολλὰ χρήματα ἄγοντι ἐπιτίθενται. καὶ 
΄, ᾿ ᾽ ΄ “ , το δ..᾿. ᾿ , 

τέως μὲν ἐμάχοντο ἅμα πορευόμενοι οἱ ἕλληνες, ἐπὶ δὲ διαβάσει 

χαράδρας τρέπονται αὐτούς, καὶ αὐτόν τε τὸν Σμίκρητα ἀποκ- 
, -“ 

τιννύασι καὶ τοὺς ἄλλους πάντας: ἄλλου δὲ λόχου τῶν δέκα 
-“ “-“ » 

στρατηγῶν τοῦ Ἡ γησάνδρου ὀκτὼ μόνους ἔλιπον: καὶ αὐτὸς 

Ἡ γήσανδρος ἐσώθη. 

Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ λόχοι συνῆλθον οἱ μὲν σὺν πράγμασιν οἱ 
ἈΝ " , ᾿ ς Ἀ ( ᾿» 5 ᾿Υ̓ ᾽ ’ -“ Ἀ 

δὲ ἄνευ πραγμάτων: οἱ δὲ Θρᾷκες ἐπεὶ ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ 
3 ΄ , 5 “ Χ , » ’ 

εὐτύχημα, συνεβόων τε ἀλλήλους καὶ συνελέγοντο ἐρρωμένως 

ῆ , ὶ ἅμα ἡμέρᾳ κύκλῳ περὶ τὸν λό ἔνθα οἱ τῆς νυκτὸς. καὶ ἅμα ἡμέρᾳ ω περὶ τὸν λόφον ἔνθα οἱ 

Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἐτάττοντο καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ 
’ Χ ἌΝ ἐκ ν δ ἴς Ἀ ’ Ἁ 

πελτασταί, καὶ ἀεὶ πλέονες συνέρρεον: καὶ προσέβαλλον πρὸς 
“ δ Ν ͵ 

τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς: οἱ μὲν γὰρ “ἕλληνες οὔτε τοξότην 

εἶχον οὔτε ἀκοντιστὴν οὔτε ἱππέα: οἱ δὲ προσθέοντες καὶ 
΄ ν᾿) ,, π᾿ , Ν » »“" ᾿] ,ὔ « ζΖ 

προσελαύνοντες ἠκόντιζον. ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥᾳδίως 

ἀπέφευγον: ἄλλοι δὲ ἄλλῃ ἐπετίθεντο. καὶ τῶν μὲν πολλοὶ 
9 ΄ κ᾿ ἈΝ ᾽ ΄ “ ΡΥ » Ὁ Χ ᾽ 
ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς. ὥστε κινηθῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ 

-“ ΄ » Ν -ὉὝῃἮ Ν » ἃ κι δ » Ἁ 

τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευτῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ὕδατος εἶργον αὐτοὺς 

οἱ Θρᾷκες. ἐπεὶ δὲ ἀπορία πολλὴ ἣν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν" 
Ἁ Ν Ν » ες , » »"Ἤ ς Υ͂ ΙΝ ᾽ 5 ᾽ὔ « 

καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ 

Θρᾷκες αἰτούντων τῶν ᾿λλήνων, ἀλλ᾽ ἐν τούτῳ ἴσχετο. τὰ 

μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οὕτως εἶχε. 

Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ θάλατταν ἀφικ- 
΄ , ,ὔ 

νεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. 
Ι -“ δὲ ὃ Ν ω "4 « ΄ π 

Ξενοφῶντι δὲ διὰ τῆς μεσογείας πορευομένῳ οἱ ἱππεῖς προ- 

καταθέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. καὶ 

ἐπεὶ ἤχθησαν παρὰ Ἐενοφῶντα, ἐρωτῷ αὐτοὺς εἴ που ἤσθηνται 

ἄλλου στρατεύματος ὄντος ᾿Ελληνικοῦ. οἱ δὲ ἔλεγον πάντα τὰ 
,ὔ νὰ “ «“ “ εἰ ΑΥ̓͂ , « ἃ -“ 

γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορκοῦνται ἐπὶ λόφου, οἱ δὲ Θρᾷκες 
Ἂν ΄’ “ ’, 

πάντες περικεκυκλωμένοι εἶεν αὐτούς. ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἀνθρώ- 
" ΄ ᾽ “- “ 

ποὺς τούτους ἐφύλαττεν ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἶεν ὅποι δέοι" 

σκοποὺς δέ καταστήσας συνέλεξε τούς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν" 

Ανδρες στρατιῶται, τῶν ᾿Αρκάδων οἱ μὲν τεθνᾶσιν, οἱ δὲ λοιποὶ 
ΕΘΝ , Χ “ ΄, δ᾽ » ϑΡῸ - ᾽ 

ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. νομίζω δ᾽ ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπο- 
“- » ᾿ “-“ 

λοῦνται, οὐδ᾽ ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν 
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κε " Ξ Ξ 
ὄντων τῶν πολεμίων, οὕτω δὲ τεθαρρηκότων. κράτιστον οὗν ἡμῖν 

“ “ ᾽ ᾽ -“ 

ὡς τάχιστα βοηθεῖν τοῖς ἀνδράσιν, ὅπως εἰ ἔτι εἰσὶ σῶοι, σὺν 
᾿ 

ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι λειφθέντες μόνοι καὶ κινδυ- 

νεύωμεν. ἡμεῖς γὰρ ἀποδραίημεν ἂν οὐδαμοῖ ἐνθένδε: πολλὴ 

μὲν γάρ, ἔφη, εἰς Ἡράκλειαν πάλιν ἀπιέναι, πολλὴ δὲ εἰς 
, ἘΝ ς ᾿ , ΄ ᾽ σ “ἢ Χ 

Χρυσόπολιν διελθεῖν: οἱ δὲ πολέμιοι πλησίον: εἰς Κάλπης δὲ 
5 ᾽ 

λιμένα, ἔνθα Χειρίσοφον εἰκάζομεν εἶναι, εἰ σέσωται, ἐλαχίστη 

ὁδός. ἀλλὰ δὴ ἐκεῖ μὲν οὔτε πλοῖά ἐστιν οἷς ἀποπλευσούμεθα, 
Ἕ Ἂ ᾽ “ ᾽ Δ “ «ς ΄ » Ν ᾿ " “ Ἁ μένουσι δὲ αὐτοῦ οὐδὲ μιᾶς ἡμέρας ἔστι τὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ 

πολιορκουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς Χειρισόφου μόνοις κάκιον 
Ν Ἂ, ΕΥ “ 7 , ᾿ » ἈΝ » , 

ἐστι διακινδυνεύειν ἢ τῶνδε σωθέντων πάντας εἰς ταὐτὸν ἐλθόν- 

τας κοινῇ τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι. ἀλλὰ χρὴ παρασκευασα- 

μένους τὴν γνώμην πορεύεσθαι ὡς νῦν ἢ εὐκλεῶς τελευτῆσαι 
ν “ ͵ 

ἔστιν ἢ κάλλιστον ἔργον ἐργάσασθαι Ἑλληνας τοσούτους σώ- 
ς Ν ͵ “ ἃ 

σαντας. καὶ ὁ θεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, ὃς τοὺς μεγαληγορήσαντας 
« , »" ΤᾺ ΄ ς “ ον Ὰ » Ν ὡς πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ἡμᾶς δὲ τοὺς ἀπὸ 

τῶν θεῶν ἀρχομένους ἐντιμοτέρους ἐκείνων καταστῆσαι. ἀλλ’ 
Ἂ “ 5» 

ἕπεσθαι χρὴ καὶ προσέχειν τὸν νοῦν, ὡς ἂν τὸ παραγγελλόμενον 
»“ “ Ν Δ' 

δύνησθε ποιεῖν. νῦν μὲν οὖν στρατοπεδευσώμεθα προελθόντες 
.“ ΕἾ ὃ “-“ τ 3 }] ἈΝ ὃ “ θ “ δ᾽ ΕΝ 

ὅσον ἂν δοκῇ καιρὸς εἶναι εἰς τὸ δειπνοποιεῖσθαι: ἕως δ᾽ ἂν 
“ὁ ὔ7 »» Ἀν «ς “ ͵7 5 “ 

πορευώμεθα, Τιμασίων ἔχων τοὺς ἱππεῖς προελαυνέτω ἐφορῶν 
ΘΑ ἂν Ν ω; Ἀν 3) ε Ν ς “- ΄ 

ἡμᾶς καὶ σκοπείτω τὰ ἔμπροσθεν, ὡς μηδὲν ἡμᾶς λάθῃ. 
“- 2 Χ - ΄ “ 

Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἡγεῖτο. παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνήτων 
» ΄ »., " ᾿ ἈΝ ἱ Ν 5 ἊΝ " “ Ν 
ἀνθρώπους εὐζώνους εἰς τὰ πλάγια καὶ εἰς τὰ ἄκρα, ὅπως εἴ 

΄ ΄ ΟΣ , ΕῚ ΄ Ὰ ͵ «“ πού τί ποθεν καθορῷεν, σημαίνοιεν: ἐκέλευε δὲ καίειν ἅπαντα 
« - - 

ὅτῳ ἐντυγχάνοιεν καυσίμῳ. οἱ δὲ ἱππεῖς σπειρόμενοι ἐφ᾽ ὅσον 

καλῶς εἶχεν ἔκαιον, καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπιπαριόντες κατὰ τὰ 

ἄκρα ἔκαιον πάντα ὅσα καύσιμα ἑώρων, καὶ ἡ στρατιὰ δέ, εἴ τινι 

παραλειπομένῳ ἐντυγχάνοιεν. ὥστε πᾶσα ἡ χώρα αἴθεσθαι 

ἐδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολὺ εἶναι. ἐπεὶ δὲ ὥρα ἢν, κατεστρα- 
΄ γ.Ν , ᾽ ᾿ " - ͵ 

τοπεδεύσαντο ἐπὶ λόφον ἐκβάντες, καὶ τά τε τῶν πολεμίων 
͵ “ Ν 

πυρὰ ἑώρων, ἀπεῖχον δὲ ὡς τετταράκοντα σταδίους, καὶ αὐτοὶ ὡς 
᾿ ΄’ “ Ἂν; » 5 ᾿; Ν 2 7, , 

ἐδύναντο πλεῖστα πυρὰ ἔκαιον. ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησαν τάχιστα, 

παρηγγέλθη τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν νύκτα 
. , τ χἢ « ἀπε κοδδν γδ." Ε , 

φυλακὰς ποιησάμενοι ἐκάθευδον: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα προσευξάμενοι 
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-“ -“" , ΄ » , ᾿] ᾿ φ΄ ’ 

τοῖς θεοῖς, συνταξάμενοι ὡς εἰς μάχην ἐπορεύοντο ἧ ἐδύναντο 

τάχιστα. Τιμασίων δὲ καὶ οἱ ἱππεῖς ἔχοντες τοὺς ἡγεμόνας καὶ : 

προελαύνοντες ἐλάνθανον αὑτοὺς ἐπὶ τῷ λόφῳ γενόμενοι ἔνθα 

ἐπολιορκοῦντο οἱ “ἄλληνες. καὶ οὐχ ὁρῶσιν οὔτε φίλιον στρά- 

τευμα οὔτε πολέμιον-- καὶ ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν 
»- -“ Ἀ Ἀ ΄ Ψ,. Ν ᾿ , Ἁ 

Ξενοφῶντα καὶ τὸ στράτευμα γράδια δὲ καὶ γερόντια καὶ 
ἮΣ να κ ΝΥ ΄, κ᾿ Ν . “- 

πρόβατα ὀλίγα καὶ βοῦς καταλελειμμένους. καὶ τὸ μὲν πρῶ- 

τον θαῦμα ἣν τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν καταλε- 

λειμμένων ἐπυνθάνοντο ὅτι οἱ μὲν Θρᾷκες ἀφ᾽ ἑσπέρας ᾧὥχοντο μμ μ ρᾳ ῬΟΒΙ ΟΣ 
ἀπιόντες, κσὶ τοὺς “ἄλληνας δ᾽ ἔφασαν οἴχεσθαι": ὅποι δέ, οὐκ 
εἰδέναι. 

“ --- “ 

Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ ἘΞενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρίστησαν,. 

συσκευσάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχιστα συμμεῖξαι 
- », ᾽ ΄, Ἁ ’ ιν, Ν 

τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πορευόμενοι ἑώρων τὸν 

στίβον τῶν ᾿Αρκάδων και ᾽Αχαιῶν κατὰ τὴν ἐπὶ Κάλπης ὁδόν. 

ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς τὸ αὐτό, ἄσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ 

ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ ᾿Αρκάδες τῶν 
Ἀ μ-« “ κ Χ Ἁ , ς »-» Ἀ ΄ 

περὶ Ἐξενοφῶντα τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν: ἡμεῖς μὲν γάρ, 
» 3. . ““ ᾿ Ν “ 2 ἈΝ ᾿Ὶ Ἀ ᾽ 72" 

ἔφασαν, ὠόμεθα ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐκέθ 

ἑωρῶμεν, τῆς νυκτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους: καὶ οἱ πολέμιοι 
δέ «“ " « “ 2 ᾽ὕ ““ ὃ ,ὔ » “ Ἁ Ἄ ἔέ, ὥς γ᾽ ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλθον: σχεδὸν γὰρ 
» ᾿ “ Ἂ , Ε] Ὁ 2 Ν Ἃ . :] , «ς Χ 

ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῇσαν. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἀφίκεσθε, ὁ δὲ 
, ᾿ “ ϑυν, ς “ ΄ Ἂς 93 3 -» χρόνος ἐξῆκεν, ὠόμεθα ὑμᾶς πυθομένους τὰ παρ᾽ ἡμῖν φοβη- 

θ 4 »᾽ θ » ὃ “ 5 Ἁ θ “ Ἁ ὃ , ιν - Ἁ 

ἕντας οἴχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θάλατταν: καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ 

ἀπολείπεσθαι ὑμῶν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεῖς δεῦρο ἐπορεύθημεν. 

Ι᾿. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ 
» “ Ἁ -Ὁ Ὅ Ν ἣν “ Ὁ ἃ -“ 

αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο ὃ καλεῖται 
΄ Ἀ »᾿ Χ ΑἹ “ ’΄ “Ὁ » “45᾽΄)Δ7322ν54 ΄ » ΠΑ 

Καλπης λιμὴν ἔστι μὲν ἐν τῇ Θράκῃ τῇ ἐν τῇ ᾿Δσίᾳ: ἀρξαμένη 
χ ς ’, .“ 2 Ν » Ἁ “-“ , “ , , 

δὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Πόντου μέχρι 

Ἡρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντι. καὶ τριήρει 
, » πα , Ε] ͵ ΄ - ’ “- 

μέν ἐστιν εἰς Ηράκλειαν ἐκ Βυζαντίου κώπαις ἡμέρας μακρᾶς 

πλοῦς ἐν δὲ τῷ μέσῳ ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὔτε φιλία οὔτε 

Ἑλληνίς, ἀλλὰ Θρᾷκες Βιθυνοί: καὶ οὺς ἂν λάβωσι τῶν 
ν Ψ 

“Ελλήνων ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται 
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΄, Μ, ᾽ 5 “Ὁ 

ρωθεν πλεόντων ἐξ Ἡρακλείας καὶ Βυζαντίου, ἔστι δ᾽ ἐν τῇ 
, ΄ὔ Υ, Ν Χ : Ν θ λ θῆ θαλάττῃ προκείμενον χωρίον, τὸ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καθῆκον 

3 “ ΄, » ΄ “ Φ ἘΣ ΎΎΡΙΑ » . " αὑτοῦ πέτρα ἀπορρώξ, ὕψος ὅπη ἐλάχιστον οὐ μεῖον εἰκοσιν 
» - ς - “ “ “ς ’ ὀργυιῶν, ὁ δὲ αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου μάλιστα 

ν ΓῚ Ν “- ᾽ ΄ [4 

τεττάρων πλέθρων τὸ εὗρος- τὸ δ᾽ ἐντὸς τοῦ αὐχένος χωρίον 
- Χ ΄ » , 5. Ἂς Ν ἌΣ ΕΑ ΟΝ ΠΡΣ τ ᾿ς ἱκανὸν μυρίοις ἀνθρώποις οἰκῆσαι. λιμὴν δ᾽ ὑπ᾽ αὐτῇ τῇ πέτρᾳ 

4 Ν ς ’ » δ ΨΜ »" δὲ ὃ , ὕὃ Χ τὸ πρὸς ἑσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων. κρήνη δὲ ἡδέος ὕδατος καὶ 

ἄφθονος ῥέουσα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ ὑπὸ τῇ ἐπικρατείᾳ τοῦ 
δ ᾿ 

χωρίου. ξύλα δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δὲ πολλὰ καὶ 
Ἂν , 5 9 ᾽ “ [ρὲ “ μὰ δὲ » " ,ὔ καλὰ ναυπηγήσιμα ἐπ᾽ αὐτῇ τῇ θαλάττῃ. τὸ δὲ ὄρος εἰς μεσο- 

ε » ἴον [οὶ Χ γειαν μὲν ἀνήκει ὅσον ἐπὶ εἴκοσι σταδίους. καὶ τοῦτο γεῶδες καὶ 
δ) » ν ἄλιθον: τὸ δὲ παρὰ θάλατταν πλέον ἢ ἐπὶ εἴκοσι σταδίους δασὺ 

“ ΄“ ΄ [ς χ νς 

πολλοῖς καὶ παντοδαποῖς καὶ μεγάλοις ξύλοις. ἡ δὲ ἄλλη 
“ “ δὴ Χ 

χώρα καλὴ καὶ πολλή, καὶ κῶμαι ἐν αὐτῇ εἰσι πολλαὶ καὶ 
“- Ν Ἷ οἰκούμεναι: φέρει γὰρ ἡ γῆ καὶ κριθὰς καὶ πυροὺς καὶ ὄσπρια 

“-“ - ’ 

πάντα καὶ μελίνας καὶ σήσαμα καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους 

πολλὰς καὶ ἡδυοίνους καὶ τἄλλα πάντα πλὴν ἐλαῶν. 

Ἢ μὲν χῶρα ἣν τοιαύτη. ἐσκήνουν δ᾽ ἐν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς 
ῬἌ , » Δ , , ΕΝ , » » ΄ 

τῇ θαλάττη: εἰς δὲ τόπον πόλισμα ἂν γενόμενον οὐκ ἐβούλοντο 

στρατοπεδεύεσθαι, ἀλλὰ ἐδόκει καὶ τὸ ἐλθεῖν ἐνταῦθα ἐξ ἐπι- 
“ 8. ,ὔ “ ΄ , “ Ἀ 

βουλῆς εἶναι, βουλομένων τινῶν κατοικίσαι πόλιν. τῶν γὰρ 

στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ σπάνει βίου ἐκπεπλευκότες ἐπὶ 
Ἂ Ἁ , » ἊΝ ΝΥ ΄ » Ν » ΄ «Ὁ 

ταύτην τὴν μισθοφοράν, ἀλλὰ τὴν Κύρου ἀρετὴν ἀκούοντες, οἵ 

μὲν καὶ ἄνδρας ἄγοντες, οἱ δὲ καὶ προσανηλωκότες χρήματα, 

καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδεδρακότες πατέρας καὶ μητέρας, οἱ δὲ καὶ 

τέκνα καταλιπόντες ὡς χρήματ᾽ αὐτοῖς κτησάμενοι ἥξοντες 

πάλιν, ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρῳ πολλὰ καὶ 

ἀναθὰ πράττειν. τοιοῦτοι ὄντες ἐπόθουν εἰς τὴν ᾿Ελλάδα 

σῴζεσθαι. 
᾽ ὃ} δὲ . ΄ ΄ , 5 , “ » ἘΥΤΝ ἐς 31... 

Ἐπειδὴ δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταὐτὸν συνόδου, ἐπ᾿ 
᾿] ΄ ---ἰ “-“ ΓῚ , 

ἐξόδῳ ἐθύετο Ξενοφῶν: ἀνάγκη γὰρ ἣν ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν" 
» , δὲ Ἀ ᾿ Α Ἷ ΕῚ Α δὲ ΕΥ ΄ ἈΝ Ἀ 

ἔπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς θάπτειν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ καλὰ 
Ν] ΄ ΄ Ἁ 

ἐγένετο, εἴποντο καὶ οἱ ᾿Αρκάδες, καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς 
͵ " » δε ων »" " κ᾿ “- 

πλείστους ἔνθαπερ ἔπεσον ἑκάστους ἔθαψαν: ἤδη γὰρ ἦσαν 
“ Ἀ : - ΓῚ ΄, ν ᾿ “ 

πεμπταῖοι καὶ οὐχ οἷόν τε ἀναιρεῖν ἔτι ἣν: ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν 
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δῶ ’ » ᾿] -“ ΄ ’ ιν δύ 

ὁδῶν συνενεγκόντες ἔθαψαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο 
΄ Δ δὲ Ἁ [4 ΄ ᾿ ἴον ᾿] [4 κάλλιστα: οὺἣς δὲ μὴ ηὕρισκον, κενοτάφιον αὐτοῖς ἐποίησαν 

ω ΄ 

μέγα, καὶ στεφάνους ἐπέθεσαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες ἀνεχώ- 
’ ΄ ’ ρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ τότε μὲν δειπνήσαντες ἐκοιμή- 

-“ -“ ς »“ "“ 

θησαν. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ συνῆλθον οἱ στρατιῶται πάντες" συνῆγε 
ε ΄ ε ,ὔ 

δὲ μάλιστα ὁ ᾿Αγασίας τε ὁ Στυμφάλιος λοχαγὸς καὶ ἱΙερώνυμος 

Ἠλεϊος λοχαγὸς καὶ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκάδων. καὶ 
“ “- -» , 

δόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ λοιποῦ μνησθῇ δίχα τὸ στράτευμα 

ποιεῖν, θανάτῳ αὐτὸν ζημιοῦσθαι, καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἧπερ 

πρόσθεν εἶχε τὸ στράτευμα καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσθεν στρατη- 
’, Ἁ Σ" Ψ. Ἁ 5, Ἅ , “ὦ Ἁ 

γούς. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη ἐτετελευτήκει φάρμακον πιὼν 

πυρέττων" τὰ δ᾽ ἐκείνου Νέων ᾿Ασιναῖος παρέλαβε. 

Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἶπε Ἐξενοφῶν: ὮΩ ἄνδρες στρατιῶ- 

ται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε πεζῇ ποιητέον: οὐ γὰρ ἔστι 
“ » “ τ ’ »Μ ᾽ Ν » 4 Νς 

πλοῖα: ἀνάγκη δὲ πορεύεσθαι ἤδη: οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ 

ἐπιτήδεια. ἡμεῖς οὖν, ἔφη, θυσόμεθα- ὑμᾶς δὲ δεῖ παρασκευά- 
« ἐ ΝΜ Ν᾿ » ς Ἁ ΄ 

ζεσθαι ὡς μαχουμένους εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε: οἱ γὰρ πολέμιοι 

ἀνατεθαρρήκασιν. ἐκ τούτου ἐθύοντο οἱ στρατηγοί, μάντις δὲ 

παρῆν ᾿Αρηξίων ᾿Αρκάς: ὁ δὲ Σιλανὸς ὁ ᾿Αμπρακιώτης ἤδη 

ἀπεδεδράκει πλοῖον μισθωσάμενος ἐξ ᾿Ηρακλείας. θυομένοις δὲ 

ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. ταύτην μὲν οὗν τὴν ἡμέραν 
,ὔ »---, - 

ἐπαύσαντο. καί τινες ἐτόλμων λέγειν ὡς ὁ Ξενοφῶν βουλόμενος 

τὸ χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν λέγειν ὡς τά ἱερὰ οὐ 

γίγνεται ἐπὶ ἀφόδῳ. ἐντεῦθεν κηρύξας τῇ αὔριον παρεῖναι ἐπὶ 

τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μάντις εἴ τις εἴη, παραγγείλας 

παρεῖναι ὡς συνθεασόμενον τὰ ἱερά, ἔθυε" καὶ ἐνταῦθα παρῆσαν 

πολλοί. θυομένῳ δὲ πάλιν εἰς τρὶς ἐπὶ τῇ ἀφόδῳ οὐκ ἐγίγνετο 

τὰ ἱερά. ἐκ τούτου χαλεπῶς εἶχον οἱ στρατιῶται" καὶ γὰρ τὰ 

ἐπιτήδεια ἐπέλιπεν ἃ ἔχοντες ἦλθον, καὶ ἀγορὰ οὐδεμία πω 

παρῆν. 

Ἔκ τούτου ξυνελθόντων εἶπε πάλιν Ἐενοχῶν: Ὦ, ἄνδρες, 

ἐπὶ μὲν τῇ πορείᾳ, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω γίγνεται: τῶν δ᾽ 

ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμῶς δεομένους: ἀνάγκη οὖν μοι δοκεῖ εἶναι 

θύεσθαι περὶ αὐτοῦ τούτου. ἀναστάς τις εἶπεν: Καὶ εἰκότως 

ἄρα ἡμῖν οὐ γίγνεται τὰ ἱερά" ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου 
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χθὲς ἥκοντος πλοίῳ ἤκουσά τινος Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου 
« Ν ΄' “ “-“ Ν 4 Μ Ε ΄ ἈΝ 

ἁρμοστὴς μέλλει ἥξειν πλοῖα καὶ τριήρεις ἔχων. ἐκ τούτου δὲ 
» ᾿ Ν “-“ 5 , 5 Χ Χ Ἂν » ἥ » ΄ ον ᾿] ᾽ὔ 

ἀναμένειν μὲν πᾶσιν ἐδόκει: ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἣν ἐξιέ. 

ναι. καὶ ἐπὶ τούτῳ πάλιν ἐθύετο εἰς τρίς, καὶ οὐκ ἐγίγνετο τὰ 
. , Ἄν “Ἁ ἈΞ ΝἶἙ Ἀ Ἁ »» Ἁ μ- ἴω Ε Ὁ 

ἱερά. καὶ ἤδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν ἰόντες τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον ὅτι 
» » ΡΥ , ἀντ 6.5 ἀν «ΤΩΡ ᾿ κ ᾿ , 

οὐκ ἔχοιεν τὰ ἐπιτήδεια. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνομέ.- 

νων τῶν ἱερῶν. 

Καὶ πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι πᾶσα ἡ στρα- 
Ἀ Ν Ν έ [4 ». “ Χ δ , ον Ν » 

τιὰ διὰ τὸ μέλειν ἅπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ τὰ ἱερά: τὰ δὲ θύματα 

ἐπελελοίπει. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἐξῆγον μὲν οὔ, συνεκάλεσαν δέ. 
53 3 »-, “-“ "Μ ε 7ὔ ᾽ὔ ΒΥ Ν 

εἶπεν οὖν Ἐξενοφῶν: ἴσως οἱ πολέμιοι συνειλεγμένοι εἰσὶ καὶ 

ἀνάγκη μάχεσθαι" εἰ οὖν καταλιπόντες τὰ σκεύη ἐν τῷ ἐρυμνῷ 

χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένοι ἴοιμεν, ἴσως ἂν τὰ ἱερὰ 

προχωροίη ἡμῖν. ἀκούσαντες δ᾽ οἱ στρατιῶται ἀνέκραγον ὡς 
᾽ νς , Ξ Ἁ , Ψ Σ ἧς ’΄ ε ΄ Ἀ 

οὐδὲν δέοι εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ θύεσθαι ὡς τάχιστα. καὶ 
͵ ν ᾽ , ΕῚ “ ν ες χα Ὁ ΄ ΄ Φ Ν 

πρόβατα μὲν οὐκέτι ἣν, βοῦν δὲ ὑπὸ ἁμάξης πριάμενοι ἐθύοντο" 

καὶ Ἐενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήθη τοῦ ᾿Αρκάδος προθυμεῖσθαι εἴ 
5 ΄, "ν » ᾿] »ὼ. 9 ἃ οι [ 

τι ἐν τούτῳ εἴη. ἀλλ’ οὐδ᾽ ὡς ἐγένοντο. 
Φ' ἃ ΄ 

Νέων δὲ ἣν μὲν στρατηγὸς κατὰ τὸ Χειρισόφου μέρος, ἐπεὶ 

δὲ ἑώρα τοὺς ἀνθρώπους ὡς εἶχον δεινῶς τῇ ἐνδείᾳ, βουλόμενος Η χ Ἧ 7 
» . ,ὔ ὃ , 

αὐτοῖς χαρίζεσθαι, εὑρών τινα ἄνθρωπον ᾿Ἡρακλεώτην, ὃς ἔφη 
,ὔ » Ἁ ] « Μ -“ Ἁ Ε] ΄ ΕῚ , ᾿ς 

κώμας ἐγγὺς εἰδέναι ὅθεν εἴη λαβεῖν τὰ ἐπιτήδεια, ἐκήρυξε τὸν 
,  Ρ » Ἁ Ἁ Σ ὃ ε ε , ᾿] Ἂ» ᾽ 

βουλόμενον ἰέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια, ὡς ἡγεμόνος ἐσομένου. ἐξ- 

ἔρχονται δὴ σὺν δορατίοις καὶ ἀσκοῖς καὶ θυλάκοις καὶ ἄλλοις 
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᾽ ,ὔ 2 , » [4 ΡῚ ΝΥ ΣΝ ΩΥ ᾿] -“" 

ἀγγείοις εἰς δισχιλίους ἀνθρώπους. ἐπειδὴ δὲ ἦσαν ἐν ταῖς το05 
[ὸ Ν᾿ ΄ ε δῖνος Χ , Ξ ΄ κώμαις καὶ διεσπείροντο ὡς ἐπὶ τὸ λαμβάνειν, ἐπιπίπτουσιν 

- [2 , «ς »"»Ύ -“" ΓῚ 

αὐτοῖς οἱ Φαρναβάζου ἱππεῖς πρῶτοι: βεβοηθηκότες γὰρ ἦσαν 
-“ »-“" ) “-“ “ 2 

τοῖς Βιθυνοῖς, βουλόμενοι σὺν τοῖς Βιθυνοῖς. εἰ δύναιντο, ἀποκω- 
“-“ Ἁ Υ̓ -“" [ “ 

λῦσαι τοὺς “λληνας μὴ ἐλθεῖν εἰς τὴν Φρυγίαν: οὗτοι οἱ ἱππεῖς 

ἀποκτείνουσι τῶν ἀνδρῶν οὐ μεῖον πεντακοσίους: οἱ δὲ λοιποὶ 
᾿ Ἀ Ἁ Μ » , ᾿ ΄ » ’ὔ “-“ -“ 

ἐπὶ τὸ ὄρος ἀνέφυγον. ἐκ τούτου ἀπαγγέλλει τις ταῦτα τῶν 
ΓῚ , ; Ἁ , ᾿Ὶ ο »-- “-“ ΕῚ Ὰ » 

ἀποφευγόντων εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ οὐκ 
5 ’, λοῖν Ἁ ΄ Ἢ ἡ ’ ἣν “-“ ς Ἄν ΄ ᾽ 

ἐγεγένητο τὰ ἱερὰ ταύτῃ τῃ ἡμέρᾳ, λαβὼν βοῦν ὑπὸ ἀμαξης, οὐ 
7 ς -“ ΄ » 

γὰρ ἣν ἄλλα ἱερεῖα, σφαγιασάμενος ἐβοήθει καὶ οἱ ἄλλοι οἱ 
“ “ τᾷ 

μέχρι τριάκοντα ἐτῶν ἅπαντες. καὶ ἀναλαβόντες τοὺς λοιποὺς 
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ἄνδρας εἰς τὸ στρατόπεδον ἀφικνοῦνται. καὶ ἤδη μὲν ἀμφὶ 
ΓῚ - , 

ἡλίου δυσμὰς ἣν καὶ οἱ “ὔὥλληνες μάλ᾽ ἀθύμως ἔχοντες ἐδειπενο- 
κα ᾿ 5 7 " ων ΄ - ΡΝ Ν 

ποιοῦντο, καὶ ἐξαπίνης διὰ τῶν λασίων τῶν Βιθυνῶν τινες ἐπι- 
᾿ » , Ἁ Ἁ ’ Ἁ Ἁ ᾽ ὔ 

γενόμενοι τοῖς προφύλαξι τοὺς μὲν κατέκαινον τοὺς δὲ ἐδίωξαν 
Ν τὸ ᾿ 

μέχρι εἰς τὸ στρατόπεδον. καὶ κραυγῆς γενομένης εἰς τὰ ὅπλα 
΄ "» «ὦ . ὃ , Ν ᾿ .» κ 

πάντες ἔδραμον οἱ “λληνες- καὶ διώκειν μὲν καὶ κινεῖν τὸ στρα- 
, Ν Ε] » Ν δ (Ψ ὃ , Ἀ “- ᾿Ὶ ΄, 

τόπεδον νυκτὸς οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι: δασέα γὰρ ἣν τὰ χωρία" 

ἐν δὲ τοῖς ὅπλοις ἐνυκτέρευον φυλαττόμενοι ἱκανοῖς φύλαξι. 

ΨΥ. Τὴν μὲν νύκτα οὕτω διήγαγον: ἅμα δὲ τῇ ἡμέρα οἱ τ ΠΣ ἤγαγ μ ἢ ἡμέρᾳ 
στρατηγοὶ εἰς τὸ ἐρυμνὸν χωρίον ἡγοῦντο" οἱ δὲ εἵποντο ἀναλα- 

, Ν « Ν ἣΝ Ἁ Χ δὲ » ΄ “ 5. 

βόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. πρὶν δὲ ἀρίστου ὥραν εἶναι 

ἀπετάφρευον ἧἣ ἡ εἴσοδος ἣν εἰς τὸ χωρίον, καὶ ἀπεσταύρωσαν 

ἅπαν, καταλιπόντες τρεῖς πύλας. καὶ πλοῖον ἐξ “Ἡρακλείας 
Ω » ΝΜ Ἄν - Ν 3 Χ δ᾽ » Ν »-- - 

ἧκεν ἄλφιτα ἄγον καὶ ἱερεῖα καὶ οἶνον: πρῷ δ᾽ ἀναστὰς Ξενοφῶν 
θύ » 9 ΨΦ "ὃ Ἂν ͵ Ν 4 »ὗ ᾿ Ἁ “ ,ὔ [᾿ ͵ 

ἐθύετο ἐπ᾽ ἐξόδῳ, καὶ γίγνεται τὰ ἱερὰ ἐπὶ τοῦ πρώτου ἱερείου. 
᾿ »Μ ΄ .] “ ς “ . “- Σ᾽ Ν ν .ς ΄ 

καὶ ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ἱερῶν ὁρᾷ αἰετὸν αἴσιον ὁ μάντις 
Ν »“ ΄ μ- “ 

᾿Αρηξίων Ἰ]αρράσιος, καὶ ἡγεῖσθαι κελεύει τὸν Ξενοφῶντα. καὶ 
, Ν , Ἁ «“ , ον » Γ, » ΄ 

διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίθενται, καὶ ἐκήρυξαν ἀριστή- 
, “4 ΄σ , " 

σαντας ἐξιέναι τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς ὅπλοις, τὸν δὲ ὄχλον 
ΝΝ Ν » , » “ »Ἤ 4 ΑΥ Ν », ᾿ 

καὶ τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι πάντες 

ἐξῇσαν, Νέων δὲ οὔ- ἐδόκει γὰρ κάλλιστον εἶναι τοῦτον φύλακα 
εκ κ᾿ ὙΤΑΧΥ ὃ Σ Ν δ᾽ « ν ᾿ « 

καταλιπεῖν τῶν ἐπὶ στρατοπέδου. ἐπεὶ δ᾽ οἱ λοχαγοὶ καὶ οἱ 
-“ ,} » - 

στρατιῶται ἀπέλειπον αὐτόν, αἰσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσθαι τῶν 
»Μ ᾽ , , ᾽ “ Ἁ «ς ῚῚ , ᾿ ΄ 

ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε καὶ τετταρά- 
ΕΣ Ν ᾿ Ἂς Ν ᾿' ὃ » Ε ΄ Ἀ 

κοντα ἔτη. καὶ οὗτοι μὲν ἔμενον, οἱ δ᾽ ἄλλοι ἐπορεύοντο. πρὶν 

δὲ πεντεκαίδεκα στάδια διεληλυθέναι ἐνέτυχον ἤδη νεκροῖς καὶ 

τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φανέντας 
᾿ » ͵ ἘΝ ᾽ ΄ Ν , ᾽ κ᾿ 

νεκροὺς ἔθαπτον πάντας ὁπόσους ἐπελάμβανε τὸ κέρας. ἐπεὶ 
᾿ Ἁ ,, » , Ν Ἀ ᾽ οὖ Φ δὲ τοὺς πρώτους ἔθαψαν, προαγαγόντες καὶ τὴν οὐρὰν αὖθις 

ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων ἔθαπτον τὸν αὐτὸν 
, Ὁ ’ὔ ᾽ « ’ ᾽ Ἀ Χ ᾽ ἣν Ὁ ἣν 

τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὁδὸν 

ἧκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν, ἔνθα ἔκειντο ἁθρόοι, συνενεγκόντες 

αὐτοὺς ἔθαψαν. 
»Μ ὃ δὲ ΄ὔ -“ « ’ὔ Ψ. Ν 

Ηδὴ δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προάγοντες τὸ στρά- 

τευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια ὅ,τι τις ὁρῴη 
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ἐντὸς τῆς φάλαγγος, καὶ ἐξαίφνης ὁρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερ- 
[2 Ἀ , Χ » “ ᾽ γι ΄ ᾿ Ἁ 

βάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ 

φάλαγγος ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς: καὶ γὰρ Σπιθριδάτης 

καὶ Ῥαθίνης ἧκον παρὰ Φαρναβάζου ἔχοντες τὴν δύναμιν. 

ἐπεὶ δὲ κατεῖδον τοὺς “Ελληνας οἱ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες 
) “ “ 2 γ΄ » ’ » Ἁ "9 ͵ 

αὐτῶν ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. ἐκ τούτου εὐθὺς ὁ ᾿Αρηξίων 
«ς , -“ ( ΄ , Ν 5" ΄ 5 ᾿ “ , 

ο μαντις τῶν “Ελλήνων σφαγιάζεται, καὶ ἐγένετο ἐπὶ τοῦ πρώτου 

καλὰ τὰ σφάγια. ἔνθα δῆ Ξενοφῶν λέγει: Δοκεῖ μοι, ὦ ἄνδρες 

στρατηγοί, ἐπιτάξασθαι τῇ φάλαγγι λόχους φύλακας ἵν᾽ ἄν που 
΄, “" ᾿ς Δ] ’ ἴον Ἷ Ν .7 ΄ 

δέῃ ὦσιν οἱ ἐπιβοηθήσοντες τῇ φάλαγγι καὶ οἱ πολέμιοι τεταραγ- 

μένοι ἐμπίπτωσιν εἰς τεταγμένους καὶ ἀκέραίους. συνεδόκει 

ταῦτα πᾶσιν. ὝΜμεϊς μὲν τοίνυν, ἔφη. προηγεῖσθε τὴν πρὸς τοὺς 
3 Ἂ Ὁ Ν ς “ ᾿] Χ Υ Ν Μ 3 

ἐναντίους, ὡς μὴ ἑστήκωμεν, ἐπεὶ ὦφθημεν καὶ εἴδομεν τοὺς 
΄΄ 3 Ὰ Ἁ «“ Ν 4 , “4 

πολεμίους. ἐγὼ δὲ ἥξω τοὺς τελευταίους λόχους καταχωρίσας 

ἧπερ ὑμῖν δοκεῖ. ἐκ τούτου οἱ μὲν ἥσυχοι προῆγον, ὃ δὲ τρεῖς 

ἀφελὼν τὰς τελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας τὴν μὲν 

ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἐπέτρεψεν ἐφέπεσθαι ἀπολιπόντας ὡς πλέθρον" 

Σαμόλας ᾿Αχαιὸς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως: τὴν δ᾽ ἐπὶ τῷ μέσῳ 
5 ,’ Ὁ“ ,ὔ ᾽ Ν 4 “ “ “ Χ 

ἐχώρισεν ἕπεσθαι: ἹΠυρρίας ᾿Αρκὰς ταύτης ἦρχε τῆς τάξεως. τὴν 
δὲ γι ὨΕΞΑΝ ΄Ν » ΄, ω" Φ “ ἊΘθ -“ ΄ ᾽ ΄ μίαν ἐπὶ τῷ εὐωνύμς ρασίας ᾿Αθηναῖος ταύτῃ ἐφειστήκει. 

Προϊόντες δέ, ἐπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ νάπει μεγάλῳ ρ ᾿ Ύ γουμ μεγαλᾷ 

καὶ «δυσπόρῳ, ἔστησαν ἀγνοοῦντες εἰ διαβατέον εἴη τὸ νάπος. 

καὶ παρεγγυῶσι στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς παριέναι ἐπὶ τὸ 
[4 Ἂ δ ς »-- -“ ( “ Ν Μ΄ Μ Ἁ ἡγούμενον. καὶ ὁ Ἐενοφῶν θαυμάσας ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν 

πορείαν καὶ ταχὺ ἀκούων τὴν παρεγγύην, ἐλαύνει ἡ τάχιστα. 

ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ὧν τῶν στρα- 
“ «Ἁ -»" ᾿} Υ̓ ν » 7 ;] ἮΝ “ 

τηγῶν ὅτι βουλῆς οὐκ ἄξιον εἴη εἰ διαβατέον ἐστὶ τοιοῦτον 

νάπος. 
᾿ τ -“᾽᾿ -“ οὶ 

Καὶ ὁ Ξενοφῶν σπουδῇ ὑπολαβὼν ἔλεξεν: ᾿Αλλ’ ἴστε μέν 

με, ὦ ἄνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ὑμῖν ἐθελού- 
᾽ Χ ὃ , ; οἷ ὃ ’, ς “ 3 τ ὃ “ » Ν 

σιον" οὐ γὰρ δόξης ὁρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἂν ρειότητα, ἀλλὰ 

σωτηρίας. νῦν δὲ οὐτως ἔχει: ἀμαχεὶ μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν 
» " " ΄“ ν - 

ἀπελθεῖν: ἢν γὰρ μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὗτοι 
-“ ς “ “ 

ἡμῖν ὁπόταν ἀπίωμεν ἕψονται καὶ ἐπιπεσοῦνται. ὁρᾶτε δὴ 
, »-“ Φνν ᾿ οὶ Ἁ 4 ΄, Ἁ 

πότερον κρεῖττον ἰέναι ἐπὶ τοὺς ἄνδρας προβαλλομένους τὰ 
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ὅπλα ἢ μεταβαλλομένους ὄπισθεν ἡμῶν ἐπιόντας τοὺς πολεμίους 
“- Μ ) “ ἈΝ Ν » ’ ᾽ Ἁ , ᾽ 

θεᾶσθαι. ἴστε μέντοι ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ 
“-“ » Ἁ Ἁ ᾽ Ἷ: ᾿ »“» ,ὔ νὰ » - 

καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσθαι καὶ τοῖς κακίοσι θάρρος ἐμποιεῖ. 
5 Ἁ “ ἡ ὃ δ Ἁ " Υ» 5 ’, Ἃ Ἁ ὃ , » ἐγὼ γοῦν ἥδιον ἂν σὺν ἡμίσεσιν ἐπιοίην ἢ σὺν διπλασίοις ἀπο- 

χωροίην. καὶ τούτους οἶδ᾽ ὅτι ἐπιόντων μὲν ἡμῶν οὐδ᾽ ὑμεῖς 
-“ , , 

ἐλπίζετε δέξασθαι ἡμᾶς, ἀπιόντων δὲ πάντες ἐπιστάμεθα ὅτι 
Ἁ , "» 

τολμήσουσιν ἐφέπεσθαι. τὸ δὲ διαβάντας ὄπισθεν νάπος χαλε- 
Ν ΄ ’, , Φ 9 ᾽ Ἁ Ἁ ᾿ , 

πὸν ποιήσασθαι μέλλοντας μάχεσθαι ἄρ᾽ οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι 
" -“ Ἃ Ἁ , 5 Ἁ Γ ΕΝ ΝΜ , 

ἄξιον; τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις ἐγὼ βουλοίμην ἂν εὔπορα πάντα 
΄ “ Ἁ -“ “ 

φαίνεσθαι ὥστε ἀποχωρεῖν: ἡμᾶς δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ 
, “ ᾽ » Ἁ “ [4 ᾿ 3 Ὁ 

διδάσκεσθαι ὅτι οὐκ ἔστι μὴ νικῶσι σωτηρία. θαυμάζω δ᾽ ἔγωγε 
κα κε Χ 3 κ᾿ 

καὶ τὸ νάπος τοῦτο εἴ τις μᾶλλον φοβερὸν νομίζει εἶναι τῶν 

ἄλλων ὧν διαπεπορεύμεθα χωρίων. πῶς γὰρ δὴ διαβατὸν τὸ 
΄ ᾽ Ν ΄ὔ δ ε , “- ν ἃ ΄ 

πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας: πῶς δὲ ἃ διεληλύθαμεν 

ὄρη, ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; ἣν δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν 
ΜΞ ἊΝ ’ , “ «ς , Ψ ΕΣ »-»" » 

ἐπὶ θάλατταν, πόσον τι νάπος ὁ Ἰ]όντος ; ἔνθα οὔτε πλοῖα ἔστι 
“-“ φ' 

τὰ ἀπάξοντα οὔτε σῖτος ᾧ θρεψόμεθα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν 
“ “ -“ ΄ 

θᾶττον ἐκεῖ γενώμεθα, θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. 

οὐκοῦν τῦν κρεῖττον ἠριστηκότας μάχεσθαι ἢ αὔριον ἀναρίστους. 
Ψ , ς Ἂν «ς - Ν “ : Ν 3) , , 

ἄνδρες, τά τε ἱερὰ ἡμῖν καλὰ οἵ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά τε σφάγια 
͵ » πον ᾿ " ᾽ ον ΄ ᾽ Ὁ, Γ᾿. νι 

κάλλιστα: ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς 
, ' ξ, ᾽ὔ “ ᾽ 3. Ἐν ΕΝ ΄ » 

πάντως εἶδον, ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ᾽ ὅπου ἂν θέλωσι σκηνῆσαι. 

᾿Εντεῦθεν οἱ λοχαγοὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον, καὶ οὐδεὶς ἀντέλεγε. 

καὶ ὃς ἡγεῖτο, παραγγείλας διαβαίνειν ἣ ἕκαστος ἐτύγχανε τοῦ 

νάπους ὦν: θᾶττον γὰρ ἁθρόον ἐδόκει ἂν οὕτω πέραν γενέσθαι 

τὸ στράτευμα ἢ εἰ κατὰ τὴν γέφυραν ἣ ἐπὶ τῷ νάπει ἣν ἐξεμη- 
,ὔ ᾿] Ν Ν 7,2 Ἁ Ν Ἁ , »» 

ρύοντο. ἐπεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν φάλαγγα ἔλεγεν" 

Ἄνδρες, ἀναμιμνήσκεσθε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε 

ἰόντες νενικήκατε καὶ οἷα πάσχουσιν οἱ πολεμίους φεύγοντες, καὶ 

τοῦτο ἐννοήσατε ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς ᾿Ελλάδος ἐσμέν. ἀλλ᾽ 
“Ὁ “- » » 

ἕπεσθε ἡγεμόνι τῷ ρακλεϊῖ καὶ ἀλλήλους παρακαλεῖτε ὀνο- 

μαστί. ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα 

μνήμην ἐν οἷς ἐθέλει παρέχειν ἑαυτοῦ. 
Γ “ εἰ Ὄ -“ 

Γαῦτα παρελαύνων ἔλεγε καὶ ἅμα ὑφηγεῖτο ἐπὶ φάλαγγος, 

καὶ τοὺς πελταστὰς ἑκατέρωθεν ποιησάμενοι ἐπορεύοντο ἐπὶ τοὺς 
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πολεμίους. παρήγγελτο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιὸν ὦμον 
Ψ Ψ ΄ ἊΝ ΄ μᾳ δὲ ᾽ Ν ἔχειν, ἕως σημαίνοι τῇ σάλπιγγι: ἔπειτα δὲ εἰς προσβολὴν 

καθέντας ἕπεσθαι βάδην καὶ μηδένα δρόμῳ διώκειν. ἐκ τούτου 
’΄ “ ,ὔ ς Ἁ ’ 

σύνθημα παρήει Ζεὺς σωτήρ, Ἡρακλῆς ἡγεμών. οἱ δὲ πολέμιοι 
« ; 7, Χ Ψ» Ν ᾿ Ε] Ν ον ͵ 
ὑπέμενον, νομίζοντες καλὸν ἔχειν τὸ χωρίον. ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίαζον, 

ἀλαλάξαντες οἱ “Ἄλληνες πελτασταὶ ἔθεον ἐπὶ τοὺς πολεμίους 
4 ΄ ε Χ ’ ε ΄ὔ “ ε “ - ἊΝ 

πρίν τινα κελεύειν: οἱ δὲ πολέμιοι ἀντίοι ὥρμησαν, οἱ θ᾽ ἱππεῖς 
κ Ν κε κ᾿ - Ν , ᾿ ͵ 

καὶ τὸ στῖφος τῶν Βιθυνῶν: καὶ τρέπονται τοὺς πελταστάς. 
“ ς “Ὁ 

ἀλλ᾽ ἐπεὶ ὑπηντίαζεν ἡ φάλαγξ τῶν ὁπλιτῶν ταχὺ πορευομένη 
Ἀ « «ε ΄ » ΄ Ἂν 5 Γ Ἂν “ 

καὶ ἅμα ἡ σαλπιγξ ἐφθέγξατο καὶ ἐπαιάνιζον καὶ μετὰ ταῦτα 
ἣν “- 

ἠλάλαζον καὶ ἅμα τὰ δόρατα καθίεσαν, ἐνταῦθα οὐκέτι ἐδέξαντο 
ε Ἷ » ἊΝ, Ψ ΔΩ 74 Ν »Ά ᾿ ς “ 

οἱ πολέμιοι. ἀλλὰ ἔφευγον. καὶ Τιμασίων μὲν ἔχων τοὺς ἱππεῖς 
3 78 ἣν » [4 “ ᾿ ΄ ς . , » ἐφείπετο, καὶ ἀπεκτίννυσαν ὅσουσπερ ἐδύναντο ὡς ὀλίγοι ὄντες. 
“- δὴ ΄ Χ Χ ΤΥ ΙΝ ΄ " ἃ ς 

τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐθὺς διεσπάρη, καθ᾽ ὃ οἱ 
»“" Ἂ' Ἁ 

Ἕλληνες ἱππεῖς ἧσαν, τὸ δὲ δεξιὸν ἅτε οὐ σφόδρα διωκόμενον 

ἐπὶ λόφου συνέστη. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ “Ελληνες ὑπομένοντας 
᾽ ΄ 50 ἡ .«κ Π Ἂν 25 , 53 » " ΕΣ 

αὐτούς, ἐδόκει ῥᾷστόν τε καὶ ἀκινδυνότατον εἶναι ἰέναι ἤδη ἐπ 

αὐτούς. παιανίσαντες οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο" οἱ δ᾽ οὐχ ὑπέμειναν. 

καὶ ἐνταῦθα οἱ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν διεσπάρη" 
» ΄ Ν » ͵ Ἀ Ἀ «ς Ν ’ -“ Ἁ “ 

ἀπέθανον δὲ ὀλίγοι: τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρεῖχε τὸ τῶν 

πολεμίων πολὺ ὄν. ἐπεὶ δὲ εἶδον οἱ ἄλληνες τό τε Φαρναβά- 
δ: Ν " π 

ζου ἱππικὸν ἔτι συνεστηκὸς καὶ τοὺς Βιθυνοὺς ἱππέας πρὸς τοῦτο 
ἃ Ν » Ἂς , Ν ,ὔ Ἀ , συναθροιζομένους καὶ ἀπὸ λόφου τινὸς καταθεωμένους τὰ γιγνό- 

μενα ἀπειρήκεσαν μέν, ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον 

εἶναι οὕτως ὅπως δύναιντο, ὡς μὴ τεθαρρηκότες ἀναπαύσαιντο. 
΄ ἣν ΄ , α ε ΄, ς ἊἜ ΄ 

συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦθεν οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύ- 
“-“ “-“ «ς 

γουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι" 

νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο, ὃ οὐκ ἤδεσαν οἱ ἄλληνες, ἀλλὰ 
΄ , 5 Ν Ἀ " 5 , ας ς 

προαπετράποντο διώκοντες" ὀψὲ γὰρ ἣν. ἐπανελθόντες δὲ ἔνθα 

ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο, στησάμενοι τρόπαιον ἀπῇσαν ἐπὶ 
θ0 ῇ ΑΥ̓ΤΟ - ,, ὃ , (ὃ ὃ᾽ “δ ς Γι , ϑεεν 

ἄλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς" στάδιοι δ᾽ ἦσαν ὡς ἑξήκοντα ἐπὶ 

τὸ στρατόπεδον. 

ΥΙ. ᾿Εντεῦθεν οἱ μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν καὶ 

ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι ἐδύναντο προ- 
Ῥ . τὴ ,ὔ 

σωτάτω: οἱ δὲ “λληνες προσέμενον μὲν Κλέανδρον καὶ τὰς 
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, Ἁ Ν “ ε “ ᾽ , δ᾽ . Π φ ’ " 

τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα, ἐξιόντες δ᾽ ἑκάστης ἡμέρας σὺν 

τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς πυροὺς καὶ 
, Φ Μ , -“ “ Ἄν, : Ἁ Ψ 

κριθάς, οἶνον, ὄσπρια, μελίνας, σῦκα" ἅπαντα γὰρ ἀγαθὰ εἶχεν 
, ς 

ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. καὶ ὁπότε μὲν καταμένοι τὸ στράτευμα 
» , 5 -“ 5 Ν , 3 ΔΛ Ν οἰ , ΄ ᾽ Ἷ 

ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἰέναι, καὶ ἐλάμβανον οἱ ἐξιόντες - 
ς , ἮΝ σφ ἢ “- ᾿: μ Μ Ν » Ν ΄ 

ὁπότε δὲ ἐξίοι πᾶν τὸ στράτευμα, εἴ τις χωρὶς ἀπελθὼν λάβοι 

τι. δημόσιον ἔδοξεν εἶναι. ἤδη δὲ ἣν πάντων ἀφθονία" καὶ γὰρ 

ἀγοραὶ πάντοθεν ἀφικνοῦντο ἐκ τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων καὶ οἱ 

παραπλέοντες ἄσμενοι κατῆγον, ἀκούοντες ὡς οἰκίζοιτο πόλις 
Ἁ Ἁ »Μ » Ν εν ες Ἁ: 37 “Δδ ν» 

καὶ λιμὴν εἴη. ἔπεμπον δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἤδη οἱ πλησίον 
» ἈΝ »- “ τ ΄ [2 - , Ἁ ΄ 

ᾧκουν πρὸς Ξενοφῶντα, ἀκούοντες ὅτι οὗτος πολίζει τὸ χωρίον. 
» - Ὁ δέ “ ΄ 53 Δ δ᾽ 5 ὃ ͵ 
ἐρωτῶντες ὅ,τι δέοι ποιοῦντας φίλους εἶναι. ὃ δ᾽ ἐπεδείκνυεν 

“-“ Ἅ 

αὐτοὺς τοῖς στρατιώταις. 
’ » »“" ΄ ’ 

Καὶ ἐν τούτῳ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις ἔχων, 
“ 9 ᾽ 5 ΄ Ν Ἀ , δ», ΕΩ - » ΄ 

πλοῖον δ᾽ οὐδέν. ἐτύγχανε δὲ τὸ στράτευμα ἔξω ὃν ὅτε ἀφίκετο 

καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος εἰλήφεσαν πρό- 

βατα πολλά: ὀκνοῦντες δὲ μὴ ἀφαιρεθεῖεν τῷ Δεξίππῳ λέγου- 

σιν, ὃς ἀπέδρα τὴν πεντηκόντορον ἔχων ἐκ Τραπεζοῦντος, καὶ 
΄ , Ε -“ Ν , Χ Ν Ψ ΕΑ -» 

κελεύουσι διασώσαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, 
Ν Χ ΄ » - γὴν 5.) ΚΝ » ΄ ᾿ 

τὰ δὲ σφίσιν ἀποδοῦναι. εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖνος ἀπελαύνει τοὺς περιε- 

στῶτας τῶν στρατιωτῶν καὶ λέγοντας ὅτι δημόσια εἴη, καὶ τῷ 

Κλεάνδρῳ λέγει ἐλθὼν ὅτι ἁρπάζειν ἐπιχειροῦσιν. ὃ δὲ κελεύει 
Ἀ ΄ , » ἧς ς , δὴ Δ ᾿Ὶ ἊΝ δ , 

τὸν ἁρπάζοντα ἄγειν πρὸς αὑτόν. καὶ ὃ μὲν λαβὼν ἣγέ τινα’ 

περιτυχὼν δ᾽ ᾿Αγασίας ἀφαιρεῖται: καὶ γὰρ ἣν αὐτῷ ὁ ἀγόμενος 

λοχίτης. οἱ δ᾽ ἄλλοι οἱ παρόντες τῶν στρατιωτῶν ἐπιχειροῦσι 

βάλλειν τὸν Δέξιππον, ἀνακαλοῦντες τὸν προδότην. ἔδεισαν δὲ 
Ἀ “ - Ν ΑῚ " ᾽ Ν ΄ ν 

καὶ τῶν τριηριτῶν πολλοὶ καὶ ἔφευγον εἰς τὴν θάλατταν, καὶ 

Κλέανδρος δ᾽ ἔφευγε. Ξενοφῶν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ 
ΜΝ Ἷ Ν οὶ “»" ’ »Μ3: [ » Ἀ » “ 

κατεκώλυόν τε καὶ τῷ Κλεάνδρῳ ἔλεγον ὅτι οὐδὲν εἴη πρᾶγμα, 

ἀλλὰ τὸ δόγμα αἴτιον εἴη τοῦ στρατεύματος ταῦτα γενέσθαι. 

ὁ δὲ Κλέανδρος ὑπὸ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεθιζόμενος καὶ αὐτὸς 

ἀχθεσθεὶς ὅτι ἐφοβήθη, ἀποπλευσεῖσθαι ἔφη καὶ κηρύξειν μηδε- 
͵ [ , ᾽ ΄ ς ΄ φ Ἀ , 

μίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, ὡς πολεμίους. ἦρχον δὲ τότε 
, “ νι σχ 7 ᾿ ͵ ΕῚ -»" ᾿ς 

πάντων τῶν ᾿ὥλλήνων οἱ Λακεδαιμόνιοι. ἐνταῦθα πονηρὸν 
,: “ “ , Ξ᾿ »“" [2 Ἁ ᾽ ᾿ Ἁ .- 

τὸ πρᾶγμα ἐδόκει εἶναι τοῖς “Ελλησι, καὶ ἐδέοντο μὴ ποιεῖν 
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ταῦτα. ὃ δ᾽ οὐκ ἂν ἄλλως ἔφη γενέσθαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν 

ἄρξαντα βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. ἣν δὲ ὃν ἐξήτει ᾿Α γασίας 
᾿ς “- “ 

διὰ τέλους φίλος τῷ Ἐενοφῶντι" ἐξ οὗ καὶ διέβαλλεν αὐτὸν ὁ 

Δέξιππος. 

Καὶ ἐντεῦθεν ἐπειδὴ ἀπορία ἣν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οἱ 
Ψ ἌΝ Ν » “ ΜΠ , :] ἴω ᾽ὔ 

ἄρχοντες" καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ᾽ ὀλίγον ἐποιοῦντο τὸν Καλέ. 

ανδρον, τῷ δὲ Ἐενοφῶντι οὐκ ἐδόκει φαῦλον εἶναι, ἀλλ᾽ ἀναστὰς 

ἔλεξεν: Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐμοὶ δὲ οὐδὲν φαῦλον δοκεῖ εἶναι 
Ἁ -“ ἘΣ ΘΙ τσὶ Ὁ“ » Χ , ’ " 

τὸ πρᾶγμα, εἰ ἡμῖν οὕτως ἔχων τὴν γνώμην Κλέανδρος ἄπεισιν 

ὥσπερ λέγει. εἰσὶ μὲν γὰρ ἐγγὺς αἱ ᾿Ελληνίδες πόλεις" τῆς δὲ 

“Ἑλλάδος Λακεδαιμόνιοι προεστήκασιν: ἱκανοὶ δέ εἰσι καὶ εἷς 

ἕκαστος Λακεδαιμονίων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅ.τι βούλονται διαπράτ- 

τεσθαι. εἰ οὖν οὗτος πρῶτον μὲν ἡμᾶς Βυζαντίου ἀποκλείσει, 
ΕΣ ἈΝ “ Μ ς -“ - » Ἀ , Ἁ 

ἔπειτα δὲ τοῖς ἄλλοις ἁρμοσταῖς παραγγελεῖ εἰς τὰς πόλεις μὴ 

δέχεσθαι ὡς ἀπιστοῦντας Λακεδαιμονίοις καὶ ἀνόμους ὄντας, ἔτι 
ἈΝ μὴ » , ἈΝ ’ ΑΝ ς ͵ ὗν παν -“: Ὁ 

δὲ πρὸς ᾿Αναξίβιον τὸν ναύαρχον οὗτος ὁ λόγος περὶ ἡμῶν ἥξει, 

χαλεπὸν ἔσται καὶ μένειν καὶ ἀποπλεῖν: καὶ γὰρ ἐν τῇ γῇ 
Ψ ΝΟ ὃ , Ν 2 “Ὁ θ , Ν “ , ἄρχουσι Λακεδαιμόνιοι καὶ ἐν τῇ θαλάττῃ τὸν νῦν χρόνον. 
» - ", εν » Ν “ ", “ ς κε ᾿ » 

οὔκουν δεῖ οὔτε ἑνὸς ἀνδρὸς ἕνεκα οὔτε δυοῖν ἡμᾶς τοὺς ἄλλους 

τῆς Ελλάδος ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ πειστέον ὅ,τι ἂν κελεύωσι" καὶ 
Ν « ᾿, ε - «“ 5» ἊΝ 7) » “ 5 δὰ ἣ Ω γὰρ αἱ πόλεις ἡμῶν ὅθεν ἐσμὲν πείθονται αὐτοῖς. ἐγὼ μὲν οὖν, 

καὶ γὰρ ἀκούω Δέξιππον λέγειν πρὸς Κλέανδρον ὡς οὐκ ἂν 
᾿᾿ Ἧ 3 ΄ “ :] Ἁ νι Χ ᾽ Ἀ 5 [ά ᾿] ΝΑ Ἀ 

ἐποίησεν ᾿Αγασίας ταῦτα, εἰ μὴ ἐγὼ αὐτὸν ἐκέλευσα, ἐγὼ μὲν 
ΓῚ 5 ,ὔ Ἁ ς [ον - ᾽ ΄ὔ Ν » ᾽,ὔ ΕΝ ἘΈΡΟΟΥ 

οὖν ἀπολύω καὶ ὑμᾶς τῆς αἰτίας καὶ ᾿Αγασίαν, ἂν αὐτὸς 
» ,ὔ ΄ ἌΝ δ ΄ Μ Ὰ ΄, ὃ [ 
Αγασίας φήσῃ ἐμέ τι τούτων αἴτιον εἶναι, καὶ καταδικάζω 

ἐμαυτοῦ, εἰ ἐγὼ πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου ἐξάρχω, τῆς 

ἐσχάτης δίκης ἄξιος εἶναι, καὶ ὑφέξω τὴν δίκην. φημὶ δὲ καὶ 
» » ᾽ ΞΞ 5 ε . Ἂ ᾿ 

εἴ τινα ἄλλον αἰτιᾶται, χρῆναι ἑαυτὸν παρασχεῖν Κλεάνδρῳ 

κρῖναι" οὕτω γὰρ ἂν ὑμεῖς ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. ὡς 

δὲ νῦν ἔχει, χαλεπὸν εἰ οἰόμενοι ἐν τῇ ̓ Ελλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ 
- ΄ » ᾿Ν δὲ ΄ "δ᾽ “ ὌΝ ἐν, 3. δ᾽ 

τιμῆς τεύξεσθαι ἀντὶ δὲ τούτων οὐδ᾽ ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεθα, 

ἀλλ᾽ εἰρξόμεθα ἐκ τῶν ᾿Ελληνίδων πόλεων. 

Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν ᾿Αγασίας- ᾿Εγώ, ὦ ἄνδρες, 
"Μ ᾿ Ν Ἁ [ε Ἂς " "»- “ “- 

ὄμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἢ μὴν μήτε με Ἐενοφῶντα κελεῦσαι 

ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον ὑμῶν μηδένα" ἰδόντι δέ μοι 
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» » ᾿ » , - 3. ὐνὰ “ Τὰς ΄ ἃ 
ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόμενον τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ Δεξίππου, ὃν 
ξ -" Ε] "2 ς - ὃ Ἁ ΝΜ 3 ᾿ » 

ὑμεῖς ἐπίστασθε ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι" καὶ ἀφε:- 
͵ Ὁ “ ἣν - Ὁ » Ἁ ᾿] “ ΄ ᾽ Ἁ Ἁ ᾽ [, 

λόμην, ὁμολογῶ. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ με: ἐγὼ δὲ ἐμαυτόν, 
΄ »ἍΆἪ᾿ -» ’ ’ ,ὔ “ “ἍἉ. 

ὥσπερ Ξενοφῶν λέγει, παρασχήσω κρίναντι Κλεάνδρῳ ὅ,τι ἂν 
͵΄ ΝΥ Ρ , τ Ξ 

βούληται ποιῆσαι: τούτου ἕνεκα μήτε πολεμεῖτε Λακεδαιμονίοις 

σῴζοισθέ τε ἀσφαλῶς ὅποι θέλει ἕκαστος. συμπέμψατε μέντοι 
« “ Ρ] “ ε , Ν ᾿, [24 »Μ 5» Ἀ 

μοι ὑμῶν αὐτῶν ἑλόμενοι πρὸς Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι ἐγὼ 
4 ἈΝ ’, ς Χ 5 “Ὁ Ν ΄ 

παραλίπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. 

Ἔκ τούτου ἔδωκεν ἡ στρατιὰ οὕστινας βούλοιτο προελό- 

μενον ἰέναι. ὃ δὲ προείλετο τοὺς στρατηγούς. μετὰ ταῦτα 
» ΄ Χ , Γ ΄ Ν ε Ν ἂν τξ 
ἐπορεύοντο πρὸς Κλέανδρον ᾿Αγασίας καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ ὁ 
» Ν 5 Ἁ “δ. Ἀ ᾽ ,, Ν Μ ς ΄ 

ἀφαιρεθεὶς ἀνὴρ ὑπὸ ᾿Αγασίου. καὶ ἔλεγον οἱ στρατηγοί: 
" “-“ Ἂ 

ἔπεμψεν ἡμᾶς ἡ στρατιὰ πρὸς σέ, ὦ Κ λέανδρε, καὶ ἐκέλευσέ 
“ἷ “ ᾽ “ ᾿ξ Ἁ ᾽ Ν -“ « ΕΝ ΄ 

σε, εἴτε πάντας αἰτιᾷ, κρίναντα σὲ αὐτὸν χρῆσθαι ὅ,τι ἂν βούλῃ, 
» “ ἔν τ, ΄ ΕῚ Ν , » “- ΄ » κ“ 

εἴτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ καὶ πλείους αἰτιᾷ τούτους ἀξιοῦσι παρα- 

σχεῖν σοι ἑαυτοὺς εἰς κρίσιν. εἴ τι οὖν ἡμῶν τινα αἰτιᾷ, 
, ΄ ς “ , Χ 2 “ , » Ν Ἂν 

πάρεσμέν σοι ἡμεῖς" εἴ τι δὲ ἄλλον τινά, φράσον" οὐδεὶς γὰρ 
ΕΣ ἢ “ Ἃ δ. τοὶ Ε] ΄ ,͵ Ν “ Χ 

ἀπέσται ὅστις ἂν ἡμῖν ἐθέλῃ πείθεσθαι. μετὰ ταῦτα παρελθὼν 
53 ςε ὁ ̓ Αγασίας εἶπεν: ᾿Εγώ εἰμι, ὦ Κ λέανδρε, ὁ ἀφελόμενος Δεξίπ- 

» “Ὁ Ἂν " ἋἋ ,ὔ ᾿Α ΄ που ἄγοντος τοῦτον τὸν ἄνδρα καὶ παίειν κελεύσας Δέξιππον. 

τοῦτον μὲν γὰρ οἷδα ἄνδρα ἀγαθὸν ὄντα, Δέξιππον δὲ οἶδα 
[ - - , “- δ 

αἱρεθέντα ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἄρχειν τῆς πεντηκοντόρου ἣς ἠἡτησά- 

μεθα παρὰ 'Τραπεζουντίων ἐφ᾽ ᾧτε πλοῖα συλλέγειν ὡς σῳ- 
,7 Ν 2) “ , Ν , Ἁ , 

ζοίμεθα, καὶ ἀποδράντα Δέξιππον καὶ προδόντα τοὺς στρατιώτας 
7 - 5 ΄ ΑΥ Μ ΄ » , 

μεθ᾽ ὧν ἐσώθη. καὶ τούς τε Τραπεζουντίους ἀπεστερήκαμεν 

τὴν πεντηκόντορον καὶ κακοὶ δοκοῦμεν εἶναι διὰ τοῦτον, αὐτοί 

τε τὸ ἐπὶ τούτῳ ἀπολώλαμεν. ἤκουε γάρ, ὥσπερ ἡμεῖς. ὡς 

ἄπορον εἴη πεζῇ ἀπιόντας τοὺς ποταμούς τε διαβῆναι καὶ 

σωθῆναι εἰς τὴν ᾿Ελλάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. 
᾽ Ἁ δὰ γῶν ν ᾿ “-“ Ν - Ἀ Ν “ ΟῚ « “- 

εἰ δὲ σὺ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρὰ σοῦ, καὶ μὴ τῶν παρ᾽ ἡμῶν 
» , ΝΡ» “ » Χ Ἂ ΄ » ΄ , ’ 

ἀποδράντων, εὖ ἴσθι ὅτι οὐδὲν ἂν τούτων ἐποίησα. νόμιζε δέ, 
Ἀ ΓΡΡΡΑΝ κ » ͵ ἢ ΟἹ , . δ " ἂν ἐμὲ νῦν ἀποκτείνῃς, δι’ ἄνδρα δειλόν τε καὶ πονηρὸν ἄνδρα 

ἀγαθὸν ἀποκτείνων. 

᾿Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν ὅτι Δέξιππον μὲν οὐκ 
» “ ᾽ [ον Ἁ »Μ ᾽ , ΝΨ, , » 9 

ἐπαινοίη, εἰ ταῦτα πεποιηκὼς εἴη" οὐ μέντοι ἔφη νομίζειν οὐδ 
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εἰ παμπόνηρος ἣν Δέξιππος βίᾳ χρῆναι πάσχειν αὐτόν, ἀλλὰ 5.) ΛΟ Ι χ ᾽ 

κριθέντα, ὥσπερ καὶ ὑμεῖς νῦν ἀξιοῦτε, τῆς δίκης τυχεῖν. νῦν 
3 » , Ἂ Μ ὃ «“ ὃ᾽ ἌΟΡΟΝ ΄ οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα: ὅταν δ᾽ ἐγὼ κελεύσω, 

Ν ᾽ - Ν 

πάρεστε πρὸς τὴν κρίσιν. αἰτιῶμαι δὲ οὔτε τὴν στρατιὰν οὔτε 
- Ἀ ς Ρ 

ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ οὗτος αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέσθαι τὸν 
3 ΄ 3, » 

ἄνδρα. ὁ δὲ ἀφαιρεθεὶς εἶπεν: ᾿Ιγώ, ὦ Κλέανδρε, εἰ καὶ οἴει 

με ἀδικοῦντά τι ἄγεσθαι, οὔτε ἔπαιον οὐδένα οὔτε ἔβαλλον, ἀλλ᾽ 

εἶπον ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα: ἣν γὰρ τῶν στρατιωτῶν 
δό » ς , ς Ν γῳ " ἰδέ ΄ ὃ , τ όγμα, εἴ τις ὁπότε ἡ στρατιὰ ἐξίοι ἰδίᾳ λήζοιτο, δημόσια εἶναι 

᾿ , κ᾿ 5 ᾽ ΄ ᾿ Ξ ΝΥ 
τὰ ληφθέντα. ταῦτα εἶπον: ἐκ τούτου με λαβὼν οὗτος ἢγεν, 

ἘΣ ΌΤΑΝ ΝΑ 

ἵνα μὴ φθέγγοιτο μηδείς, ἀλλ᾽ αὐτὸς λαβὼν τὸ μέρος διασώσειε 
- - Ἁ Ἂν ἘΣ δ Ν Ἁ “ «ες 

τοῖς λῃσταῖς παρὰ τὴν ῥήτραν τὰ χρήματα. πρὸς ταῦτα ὁ 

Κι λέανδρος εἶπεν: ᾿πεὶ τοίνυν συναίτιος εἶ, κατάμενε, ἵνα καὶ 
“- 2 

περὶ σοῦ βουλευσώμεθα. 

Ἔκ τούτου οἱ μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων- τὴν δὲ στρατιὰν 

συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέμψαι ἄνδρας πρὸς Ια λέαν- 

ὃρον παραιτησομένους περὶ τῶν ἀνδρῶν. ἐκ τούτου ἔδοξεν αὐτοῖς 
, ὃ Ν Χ ἈΝ Ν πέμψαντας στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς καὶ Δρακόντιον τὸν Σ΄παρ- 

τιάτην καὶ τῶν ἄλλων οἱ ἐδόκουν ἐπιτήδειοι εἶναι δεῖσθαι Ια λεάν- 
ὃ Ἂν , , ) “ Ν᾽ ΕΝ ὃ Ξ; Ν 3, ἰζ ρου κατὰ πάντα τρόπον ἀφεῖναι τὼ ἄνδρε. ἐλθὼν οὖν ὁ 

Ξενοφῶν λέγει: "ἔχεις μέν, ὦ Κλέανδρε, τοὺς ἄνδρας, καὶ ἡ 

στρατιά σοι ὑφεῖτο ὅ,τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περὶ τούτων καὶ 

περὶ αὐτῶν ἁπάντων. νῦν δέ σε αἰτοῦνται καὶ δέονται δοῦναι 
͵ μὴ », ἃ Ν ͵ὔ ΝΝ Ν ») ΑΥΤ Δ σφίσι τὼ ἄνδρε καὶ μὴ κατακαίνειν: πολλὰ γὰρ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 

χρόνῳ περὶ τὴν στρατιὰν ἐμοχθησάτην. ταῦτα δέ σου τυχόντες 

ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλῃ ἡγεῖσθαι αὐτῶν καὶ ἢν 
ε ΝΟ τὰ Ε] ΄ ᾿ ς , ΄ » ΝΣ ἐξ οἱ θεοὶ ἵλεῳ ὦσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ὡς κόσμιοί εἰσι καὶ ὡς 

ἱκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειθόμενοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς θεοῖς μὴ 

φοβεῖσθαι. δέονται δέ σου καὶ τοῦτο, παραγενόμενον καὶ 
» “ “- -“ “ ἴω 

ἄρξαντα ἑαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου καὶ σφῶν τῶν 
δ) - {4 , υ) ἊΝ ἊΣ » 7 « “ "“ : ’΄ 

ἄλλων οἷος ἕκαστός ἐστι, καὶ τὴν ἀξίαν ἑκάστοις νεῖμαι. ἀκού- 
“ «ς “ 

σας ταῦτα ὁ Ἰζλέανδρος, ᾿Αλλὰ ναὶ τῶ σιώ, ἔφη, ταχύ τοι 

ὑμῖν ἀποκρινοῦμαι. καὶ τώ τε ἄνδρε ὑμῖν δίδωμι καὶ αὐτὸς 

παρέσομαι: καὶ ἢν οἱ θεοὶ παραδιδῶσιν, ἐξηγήσομαι εἰς τὴν 
͵ Ὄ ᾽ ᾿ ΄ Ελλάδα. καὶ πολὺ οἱ λόγοι οὗτοι ἀντίοι εἰσὶν ἢ οὺς ἐγὼ 
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Ἁ 6 -“ ΠΣ » ΄ Ν ΄ ᾽ Π » Ἁ 

περὶ ὑμῶν ἐνίων ἤκουον ὡς τὸ στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ 

Λακεδαιμονίων. 
᾽ ΄ “Ὃδ Ν ᾽ “-“ 3. -“ » Ἀ » 

Εκ τούτου οἱ μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἔχοντες τὼ ἄνδρε" 
’ ἃ. 9 ’ὔ 5 " Ὁ ψ. Ἁ » »-- -“ “ 

Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῇ πορείᾳ καὶ ξυνῆν Ἐξενοφῶντι φιλικῶς 
Ν ΄ , 5 ἣν Ν ΝΕ Δ ᾽ Ἁ Ν καὶ ξενίαν ξυνεβάλλοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ παραγ- 

͵ ᾽ “ “-“ Χ - ν Ι] ΄ ΄ Ν 
γελλόμενον εὐτάκτως ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεθύμει ἡγεμὼν 

γενέσθαι αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι θυομένῳ αὐτῷ ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 

οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς εἶπεν": ᾿Εμοὶ 
Ἁ ᾽ ’, ἊΝ « Ἀ 2 , ς - ΄ Ἁ » »“" ’΄ 

μὲν οὐ τελέθει τὰ ἱερὰ ἐξάγειν: ὑμεῖς μέντοι μὴ ἀθυμεῖτε τούτου 
Ὁ {ἀν , ε » ὃ “ὃ 5 “ Ἁ Μ ὃ » εἶ 
ἕνεκα: ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι τοὺς ἄνδρας: ἀλλὰ 

΄ ς .-» δὲ τ ρτοναε " δὰ 3 - « ὃ ἢ ε 
πορεύεσθε. ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκεῖσε ἥκητε, δεξόμεθα ὡς 

ἂν δυνώμεθα κάλλιστα. 
1. Ω ΨΩ »“ , “- ᾽ -“ Ἀ , 

Ἐκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ τὰ δημόσια 

πρόβατα: ὃ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς ἀπέδωκε. καὶ οὗτος μὲν 

ἀπέπλει. οἱ δὲ στρατιῶται διαθέμενοι τὸν σῖτον ὃν ἦσαν συγ- 

κεκομισμένοι καὶ τἄλλα ἃ εἰλήφεσαν ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν 

Βιθυνῶν. ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρθὴν ὁδόν, 

ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν ἐλθεῖν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὔμπαλιν 
6 ᾿ς ᾽ »“" ᾽ς ιΞ , Ἀ ’΄ -“ ᾿Ὶ [4 ὑτοστρέψαντας ἐλθεῖν μίαν ἡμέραν καὶ νύκτα. τοῦτο δὲ ποιή- 

σαντες ἔλαβον πολλὰ καὶ ἀνδράποδα καὶ πρόβατα": καὶ ἀφί-: 
« “ » γα , “-  κ ΄ δον ΨὮ 

κοντο ἑκταῖοι εἰς Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας, καὶ ἐκεῖ ἔμειναν 
ς ,ὔ Ε Χ “-“ 

ἡμέρας ἑπτὰ λαφυροπωλοῦντες. 
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ΕΘΘΙΘ ΤΠ 

Ι. [Ὅσα μὲν δὴ ἐν τῇ ἀναβάσει τῇ μετὰ Κύρου ἔπραξαν 
ΕἾ ὟΝ , “ , Ν “ Ρ] Ἁ -“ » ’ 

οἱ Ἕλληνες μέχρι τῆς μάχης, καὶ ὅσα ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν 
] “Ὁ Ἂν ΄ » ἣν » ,ὔ ᾿Ὶ « » -“ 

ἐν τῇ πορείᾳ μέχρι εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ 
, “᾿ 2 ΄ Ν 3 , » ᾿ ’ »Ά “- Πόντου πεζῇ ἐξιόντες καὶ ἐκπλέοντες ἐποίουν μέχρι ἔξω τοῦ 
, 5 ΄ τὸ ᾿ -“ ᾽ ͵ ᾿ “ , 

στόματος ἐγένοντο ἐν Χρυσοπόλει τῆς ᾿Ασίας, ἐν τῷ πρόσθεν 

λόγῳ δεδήλωται.] 

Ἔκ τούτου δὲ Φαρνάβαζος φοβούμενος τὸ στράτευμα μὴ 
5 Ἀ Ἁ «ς “ ’ Ἄ ;ὔ Ἀ ᾽ Ψ΄' , 

ἐπὶ τὴν αὑτοῦ χώραν στρατεύηται, πέμψας πρὸς ᾿Αναξίβιον τὸν 
’ὔ ἃ 9 ΝΜ » ,ὔ " Ρ] “ ’ 

ναύαρχον - ὃ δ᾽ ἔτυχεν ἐν Βυζαντίῳ ὧν --- ἐδεῖτο διαβιβάσαι 

τὸ στράτευμα ἐκ τῆς ᾿Ασίας, καὶ ὑπισχνεῖτο πάντα ποιήσειν 
ἱ “5οω ᾽ὔ ἈΝ κι ΧῚ ,΄ ’ Ἁ ΝΝ 

αὐτῷ ὅσα δέοι. καὶ ὁ ᾿Αναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς 
Ἂ δ » “ ΝΎ τ “-“ Ε] “ 

καὶ λοχαγοὺς εἰς Βυζάντιον, καὶ ὑπισχνεῖτο, εἰ διαβαῖεν, μισθο- 

φορὰν ἔσεσθαι τοῖς στρατιώταις. οἱ μὲν δὴ ἄλλοι ἔφασαν βου- 

λευσάμενοι ἀπαγγελεῖν, Ξενοφῶν δὲ εἶπεν αὐτῷ ὅτι ἀπαλλάξοιτο 

ἤδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλεῖν. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος 
» , » Ἁ “ 2 [4 ᾽ ΄ 

ἐκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα ἔπειτα οὕτως ἀπαλλάττεσθαι. 

ἔφη οὖν ταῦτα ποιήσειν. 

Σεύθης δὲ ὁ Θρᾷξ πέμπει Μηδοσάδην καὶ κελεύει ἘΞενο- 
-»“, “ Ὁ, [οὐ Ἁ ἶ, λ » 

φῶντα συμπροθυμεῖσθαι ὅπως διαβῇ τὸ στράτευμα, καὶ ἔφη 

αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι ὅτι οὐ μεταμελήσει. ὃ δ᾽ εἶπεν" 

᾿Αλλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβήσεται: τούτου ἕνεκα μηδὲν 

τελείτω μήτε ἐμοὶ μήτε ἄλλῳ μηδενί: ἐπειδὰν δὲ διαβῇ, ἐγὼ 
Ἁ » “ Ν Ν Ἁ Ἂ. Ἁ . ͵ μὲν ἀπαλλάξομαι, πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ ἐπικαιρίους 

ΕῚ , «ς ΕΝ ». “Ὁ “ -} ») 

ὄντας προσφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῇ ἀσφαλές. 
Ε] Ἂ ὃ Ἕ , ᾽ Ν ᾿, ς -“" 

Εκ τούτου διαβαίνουσι πάντες εἰς τὸ Βυζάντιον οἱ στρατιῶ- 

ται. καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ᾿Αναξίβιος, ἐκήρυξε δὲ λα- 

βόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς στρατιώτας ἐξιέναι, ὡς 
» ’ «“ Ά, » Ν γὰ 5» “- « 

ἀποπέμψων τε ἅμα καὶ ἀριθμὸν ποιήσων. ἐνταῦθα οἱ στρα- 
-“ 5», «“ » 53 » ΄ Ξ- 4 “ Ἁ 

τιῶται ἤχθοντο, ὅτι οὐκ εἶχον ἀργύριον ἐπισιτίζεσθαι εἰς τὴν 
΄ ὩΥ τ “ “ -“ 

8 πορείαν, καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. καὶ ὁ Σενοφῶν Κλεάν- 

ὃρῳ τῷ ἁρμοστῇ ξένος γεγενημένος προσελθὼν ἠσπάζετο αὐτὸν 
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« 2 Α " »ν ᾽ “ ; Ἁ ’ "»“" 

ὡς ἀποπλευσούμενος ἤδη. ὃ δὲ αὐτῷ λέγει: Μὴ ποιήσῃς ταῦτα" 
᾽ δὲ ιν ΩΣ [ 5 Ν Ν ἴω Ν "ὃ ΠῚ ᾽ “ 

εἰ δὲ μή, ἔφη. αἰτίαν ἕξεις, ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται 

ὅτι οὐ ταχὺ ἐξέρπει τὸ στράτευμα. ὃ δ᾽ εἶπεν: ᾿Αλλ’ αἴτιος 

μὲν ἔγωγε οὐκ εἰμὶ τούτου. οἱ δὲ στρατιῶται αὐτοὶ ἐπισιτισμοῦ 
-“ “-“ Ἀ 

δεόμενοι διὰ τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. ᾿Αλλ᾽ ὅμως, 

ἔφη. ἐγώ σοι συμβουλεύω ἐξελθεῖν μὲν ὡς πορευσόμενον, ἐπειδὰν 
ς.» ΄ὔ Ν ͵ , » , κ 

δ᾽ ἔξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλλάττεσθαι. Ταῦτα 
“»--- » 

τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, ἐλθόντες πρὸς ᾿Αναξίβιον διαπραξόμεθα. 
Ὁ » , », -“ 

οὕτως ἐλθόντες ἔλεγον ταῦτα. 
ἃ δὲ ΘΡΟΥ͂Ν “ » Ν ΕῚ , Ἀ ΄ 

Ο δὲ ἐκέλευεν οὕτω ποιεῖν καὶ ἐξιέναι τὴν ταχίστην συσ- 
᾿ -“ ἃ Ὠ “ 

κευασαμένους, καὶ προσανεῖπεν, ὃς ἂν μὴ παρῇ εἰς τὴν ἐξέτασιν 
Ἂ, ᾽ Ἀ ’ » » Ν ς ἣν ᾿] Ἷ » “-“ 5...“ 

καὶ εἰς τὸν ἀριθμόν, ὄτι αὐτὸς αὑτὸν αἰτιάσεται. ἐντεῦθεν ἐξῇσαν 
, ᾿: “ Ἂ σὺ ἊΨ Ψ , Ν 

οἵ τε στρατηγοὶ πρῶτοι καὶ οἱ ἄλλοι. καὶ ἄρδην πάντες πλὴν 
Ὺ , 3, “δ λιν , «ες , Ν Ἁ ΄ ς 

ὀλίγων ἔξω ἦσαν, καὶ ᾿Ετεόνικος εἱστήκει παρὰ τὰς πύλας ὡς 
᾿ ΄ ΄ 

ὁπότε ἔξω γένοιντο πάντες συγκλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν 
“- «ς 

μοχλὸν ἐμβαλῶν. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος συγκαλέσας τοὺς στρατη- 
Μ 

γοὺς καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἔλεγεν: Τὰ μὲν ἐπιτήδεια. ἔφη, λαμβά- 

νετε ἐκ τῶν Θρᾳκίων κωμῶν: εἰσὶ δὲ αὐτόθι πολλαὶ κριθαὶ καὶ 
Ξ , ΄ π᾿ πυροὶ καὶ τἄλλα ἐπιτήδεια: λαβόντες δὲ πορεύεσθε εἰς Χερ- 

, 2 “ Ὰ ΄, « » ΄ ᾿] ΄΄ ’ 

ρόνησον, ἐκεῖ δὲ ἸἹζυνίσκος ὑμῖν μισθοδοτήσει. ἐπακούσαντες δέ 

τινες τῶν στρατιωτῶν ταῦτα, ἢ καὶ τῶν λοχαγῶν τις διαγγέλλει 
ξ 5 - 

εἰς τὸ στράτευμα. καὶ οἱ μὲν στρατηγοὶ ἐπυνθάνοντο περὶ τοῦ 

Σεύθου πότερα πολέμιος εἴη ἢ φίλος, καὶ πότερα διὰ τοῦ ἱεροῦ 

ἢ δέοι πορεύεσθαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκ ἐν ᾧ δὲ ὄρους δέοι πορεύεσθαι ἢ κύκλῳ διὰ μέσης τῆς Θράκης. ἐν ᾧ 

ταῦτα διελέγοντο οἱ στρατιῶται ἀναρπάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι 
΄ Ἀ . ΄ ε , ᾽ ν - ᾿᾽ , ε ν 

δρόμῳ πρὸς τὰς πύλας, ὡς πάλιν εἰς τὸ τεῖχος εἰσιόντες. ὁ δὲ 
γ»1. " ΧΩ ἘΞΑ εν νοῆι - " ᾿ ε ͵ 
Ετεόνικος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ὡς εἶδον προσθέοντας τοὺς ὁπλίτας. 

ἣν 

συγκλείουσι τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. οἱ δὲ 
“- ΄ » , , 

στρατιῶται ἔκοπτον τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πά- 
9 , » δ᾿ [4 “ ἣν 

σχοιεν ἐκβαλλόμενοι εἰς τοὺς πολεμίους" κατασχίσειν τε τὰς 

πύλας ἔφασαν, εἰ μὴ ἑκόντες ἀνοίξουσιν. ἄλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ 
΄ Ν ἣν Ἀ Ἀ ἣν -» « , » " 

θάλατταν καὶ παρὰ τὴν χηλὴν τὸ τεῖχος ὑπερβαίνουσιν εἰς τὴν 
, Μῇ ἈΝ ΓΙ νὰ. ΄ » "» “ - ς 

πόλιν, ἄλλοι δὲ οἱ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς 

ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα. διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις 
Ν -“" » ’ Ν ΄ Ὁ . » , τὰ κλεῖθρα ἀναπεταννύασι τὰς πύλας, οἱ δ᾽ εἰσπίπτουσιν. 
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κ 53 ἣϊ 55.7.3. "δ Ν 
ὋὉ δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας μὴ ἐφ᾽ ἁρπαγὴν 

κ ᾿ 
τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα κακὰ γένοιτο τῇ πόλει καὶ 

“- ΄ , ΄ ͵ ΄“ 

ἑαυτῷ καὶ τοῖς στρατιώταις, ἔθει καὶ συνεισπίπτει εἴσω τῶν 
πὸ δὰ πα ἂρ ν ͵ πυλῶν σὺν τῷ ὄχλῳ. οἱ δὲ Βυζάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα 

᾿ Α κ᾿ κα ἃ ᾿ ᾽ Χ κ ἃ 
βίᾳ εἰσπῖπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οὗ 

΄ὔ “Ὁ ΝΥ ΄»“" 

δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὄντες, ἔξω, οὗ δὲ καθεῖλκον 
“ ’ ’ ΝΥ ΒΕ 

τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σῴζοιντο, πάντες δὲ ὥοντο ἀπο- 
-“ » ἈΝ 

λωλέναι, ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. ὁ δὲ ᾿Ετεόνικος εἰς τὴν 
Φ» Ἁ , 

ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ θάλατταν 

ἐν ἁλιευτικῷ πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μετα- 
᾽ὔ 5 ᾿ς 4 » Ἀ ς Ἁ 5 , ἘΣ πέμπεται ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς: οὐ γὰρ ἱκανοὶ ἐδόκουν εἶναι 

οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς ἄνδρας. 
Ὄδονν - ς 53 “ΞΘ - ΄ Ν Οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ἐενοφῶντα., προσπίπτουσι πολλοὶ 

αὐτῷ καὶ λέγουσι: Νῦν σοι ἔξεστιν, ὦ Ξενοφῶν, ἀνδρὶ γενέσθαι. 
, ἔχεις πόλιν, ἔχεις τριήρεις, ἔχεις χρήματα, ἔχεις ἄνδρας τοσού- 

“ ΄ ΄ “ ες “ 

τους. νῦν ἄν, εἰ βούλοιο, σύ τε ἡμᾶς ὀνήσαις καὶ ἡμεῖς σὲ 

μέγαν ποιήσαιμεν. ὃ δ᾽ ἀπεκρίνατο: ᾿Αλλ᾽ εὖ γε λέγετε καὶ 
, -“ ᾽ Ἁ ΄ »] “Ὁ ’ὔ, ΔῈ γ 1: 2 , ποιήσω ταῦτα: εἰ δὲ τούτων ἐπιθυμεῖτε, θέσθε τὰ ὅπλα ἐν τάξει 

ὡς τάχιστα" βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμίσαι: καὶ αὐτός τε πα- 
΄ “-“ Ἅ, ᾿. Ψ 5 ’, [οἱ [ Ν 

ρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν τίθεσθαι τὰ 
- « αν » Ἀ 4, ᾿] « -“ , [2 ς »“ Ὕ 5 Ψ 

ὅπλα. οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ᾽ ἑαυτῶν ταττόμενοι οἵ τε ὁπλῖται ἐν ὀλίγῳ 
᾽ χρόνῳ εἰς ὀκτὼ ἐγένοντο καὶ οἱ πελτασταὶ ἐπὶ τὸ κέρας ἑκάτερον 

, Ν Ἁ ,΄ - ’, ᾿] “ ὔ παρεδεδραμήκεσαν. τὸ δὲ χωρίον οἷον κάλλιστον ἐκτάξασθαί 

ἐστι τὸ Θράκιον καλούμενον, ἔρημον οἰκιῶν καὶ πεδινόν. ἐπεὶ 
δὲ Ἀ “Ψ Ἂ 4 »  »- ἴω 

ἐ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, συγκαλεῖ ὁ Ξενοφῶν 
Ἂν 

τὴν στρατιὰν καὶ λέγει τάδε. Ὅτι μὲν ὀργίζεσθε, ὦ ἄνδρες 
-“ Ν 

στρατιῶται, καὶ νομίζετε δεινὰ πάσχειν ἐξαπατώμενοι οὐ θαυ- 
“ 5 “ “-“ 

μάζω. ἢν δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα καὶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς 
, “- ’ 

παρόντας τῆς ἐξαπάτης τιμωρησώμεθα καὶ τὴν πόλιν τὴν οὐδὲν 
.Σ 2 ὃ ͵ "ἢ “ Δ ΕΣ Ὺ “ ’ 

αἰτίαν διαρπάσωμεν, ἐνθυμεῖσθε ἃ ἔσται ἐντεῦθεν. πολέμιοι 
δ 5 , » ,ὔ 4 Ἁ ρ΄ “4 

μὲν ἐσόμεθα ἀποδεδειγμένοι Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς συμμάχοις. 
Ὧν δὲ , ΕΝ , ΨΚ δὴ , ε , Ν οἷος δὲ πόλεμος ἂν γένοιτο εἰκάζειν δὴ πάρεστιν, ἑωρακότας καὶ 

» , Χ ΄΄ο Ἀ ’, «ς »-»" Ν πὴ ν »“" 

ἀναμνησθέντας τὰ νῦν δὴ γεγενημένα. ἡμεῖς γὰρ οἱ ᾿Αθηναῖοι 
3 » Ἁ , Ἁ Ἀ ,’ ἈΝ ν ἤλθομεν εἰς τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς 

“ Ψ, Ἁ Ν 5 ᾿ Χ ἊΝ 5 “-“ 

συμμάχους ἔχοντες τριήρεις τὰς μὲν ἐν θαλάττῃ τὰς δ᾽ ἐν τοῖς 
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͵ » ᾽ “ ΄ φ , ᾿ -“ 

νεωρίοις οὐκ ἐλάττους τριακοσίων, ὑπαρχόντων δὲ πολλῶν χρη- 

μάτων ἐν τῇ πόλει καὶ προσόδου οὔσης κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἀπό τε τῶν 

ἐνδήμων καὶ τῆς ὑπερορίας οὐ μεῖον χιλίων ταλάντων: ἄρχοντες 
κ α ΄ ε - . Ρν ἌΣ ΄ ; » , 

δὲ τῶν νήσων ἁπασῶν καὶ ἔν τε τῇ ᾿Ασίᾳ πολλὰς ἔχοντες πόλεις 

καὶ ἐν τῇ Εὐρώπῃ ἄλλας τε πολλὰς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυζάν.- 

τιον, ὅπου νῦν ἐσμεν, ἔχοντες κατεπολεμήθημεν οὕτως ὡς πάντες 

ὑμεῖς ἐπίστασθε. νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθεῖν, Λακεδαιμο- 

νίοις μὲν καὶ τῶν ἀρχαίων συμμάχων ὑπαρχόντων, ᾿Αθηναίων 

δὲ καὶ οἱ ἐκείνοις τότε ἦσαν σύμμαχοι πάντων προσγεγενη μένων, 

Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ ἄλλων βαρβάρων πάντων 
,ὔ .ς “-“ ", “ Ν » “ “ " ’ 

πολεμίων ἡμῖν ὄντων, πολεμιωτάτου δὲ αὐτοῦ τοῦ ἄνω βασιλέως, 

ὃν ἤλθομεν ἀφαιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ 

δυναίμεθα; τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὄντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων 

ὅστις οἴεται ἂν ἡμᾶς περιγενέσθαι; μὴ πρὸς θεῶν μαινώμεθα 

μηδ᾽ αἰσχρῶς ἀπολώμεθα πολέμιοι ὄντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ 

τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ ταῖς πόλε- 

σίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ᾽ ἡμᾶς στρατευσομέναις, καὶ δικαίως, εἰ 
΄ ᾿ , ᾽ ΄ Ω ͵ κ ᾿ ΡΝ 

βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἠθελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα 

κρατοῦντες, ᾿Ελληνίδα δὲ εἰς ἣν πρώτην ἤλθομεν πόλιν, ταύτην 
2 , Η ᾿] Ν Ἁ ,ὔἷ Ὧν Ἁ ΄“ 5 δ αι 

ἐξαλαπάξομεν. ἐγὼ μὲν τοίνυν εὔχομαι πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν 
“ “- -“ »} 

ὑφ᾽ ὑμῶν γενόμενα μυρίας ἐμέ γε κατὰ τῆς γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. 

καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω “ἄλληνας ὄντας τοῖς τῶν “Ελλήνων 

προεστηκόσι πειθομένους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. 
Ν Χ Ἁ ΄ ον ς “ οὐ » , - “- 

ἐὰν δὲ μὴ δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεὶ ἀδικουμένους τῆς γοῦν 

Ἑλλάδος μὴ στέρεσθαι. καὶ νῦν μοι δοκεῖ πέμψαντας ᾿Ανα- 
΄, ᾽ “ ῳ ε κε γὼ ν , , ΄ 

ξιβίῳ εἰπεῖν ὅτι ἡμεῖς οὐδὲν βίαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν 

εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἣν μὲν δυνώμεθα παρ᾽ ὑμῶν ἀγαθόν τι εὑρί- 
Ἢ ΄ [᾿ , 

σκεσθαι, εἰ δὲ μή, ἀλλὰ δηλώσοντες ὅτι οὐκ ἐξαπατώμενοι ἀλλὰ 
, }] , 

πειθόμενοι ἐξερχόμεθα. 

Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν Ἰερώνυμον τε τὸν ᾿Ηλεῖον ἐροῦντα . 

ταῦτα καὶ ᾿ὐρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ Φιλήσιον ᾿Αχαιόν. οἱ μὲν 

ταῦτα ᾧχοντο ἐροῦντες. 
« 

ΤᾺ Ν ’ [ο “ , ὃ» , 

τι δὲ καθημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται Κοιρατάδας 

Θηβαῖος, ὅς οὐ φεύγων τὴν ᾿λλάδα περιήει ἀλλὰ στρατηγιῶν 
2 , »Μ ν᾿ ᾿ ΠῚ ΨΜ ““ ἕξ 

καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ πόλις ἢ ἔθνος στρατηγοῦ δέοιτο" 
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Ἂ , Ἁ 5 . [χὰ "“ ς -“ » -“ » 

καὶ τότε προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι ἕτοιμος εἴη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς 
“- ’ , 

τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνθα πολλὰ καὶ ἀγαθὰ 

λήψοιντο: ἔστε δ᾽ ἂν μόλωσιν, εἰς ἀφθονία» παρέξειν ἔφη καὶ 

σιτία καὶ ποτά. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ 
εἰ , 

᾿Αναξιβίου ἅμα ἀπαγγελλόμενα- ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθο- 
»» » “-“ ᾽ ΄ » ἈΝ -» "“, 7, “- 

μένοις αὑτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἴκοι τέλεσι ταῦτα 
» ω Ν ΦυΔΟΝ ’ ᾿ ᾽ “ [ 72 » 

ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν ὅ,τι δύναιτο ἀγα- 

θόν-- -ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται τόν τε Κοιρατάδαν δέχονται 

στρατηγὸν καὶ ἔξω τοῦ τείχους ἀπῆλθον. ὁ δὲ Κοιρατάδας 

συντίθεται αὐτοῖς εἰς τὴν ὑστεραίαν παρέσεσθαι ἐπὶ τὸ στρά- 
Ψ, Ἂν τ “ Ν ͵ Ν , Ν᾿ Ν - “ 

τευμα ἔχων καὶ ἱερεῖα καὶ μάντιν καὶ σιτία καὶ ποτὰ τῇ στρατιᾷ. 
“- ῳ 7 ΄ εἰ 

ἐπεὶ δὲ ἐξῆλθον, ὁ ᾿Αναξίβιος ἔκλεισε τὰς πύλας καὶ ἐκήρυξεν ὅς 

ἂν ἁλῷ ἔνδον ὧν τῶν στρατιωτῶν ὅτι πεπράσεται. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ 

Κοιρατάδας μὲν ἔχων τὰ ἱερεῖα καὶ τὸν μάντιν ἧκε καὶ ἄλφιτα 
ἤ, 4 ᾽ “Ὁ » » ἈΝ ἣν ΒΕ " Ν 

φέροντες εἵποντο αὐτῷ εἴκοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι εἴκοσι καὶ 
5 “ »-“ ΑΝ Γ᾿ » Ἀ [2 ᾽ ΄ ͵ γ 

ἐλαῶν τρεῖς καὶ σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον 
Ν » ’ Ὁ ΝῚ ’ὔ ς ᾿] Ν “ 

καὶ ἄλλος κρομμύων. ταῦτα δὲ καταθέμενος ὡς ἐπὶ δάσμευσιν 

ἐθύετο. ἘΞενοφῶν δὲ μεταπεμψάμενος Κλέανδρον ἐκέλευε δια- 
“ Ἐν , Ἀ ΄σ ᾽ 7 Ν ΕΣ ΄ ᾽ 

πρᾶξαι ὅπως εἰς τὸ τεῖχος εἰσέλθοι καὶ ἀποπλεύσαι ἐκ Βυζαν- 
, 

τίου. ἐλθὼν δ᾽ ὁ Κλέανδρος μάλα μόλις ἔφη διαπραξάμενος 
“ ’ὔ Ν » ; [τ ᾽ ᾽ Ἷ "Ψ Ἁ Ν 

ἥκειν" λέγειν γὰρ ᾿Αναξίβιον ὅτι οὐκ ἐπιτήδειον εἴη τοὺς μὲν 
» ,ὔ 4 ον “Ὁ ΄ μ- Ὁ"). Ν ΒΩ 

στβατιώτας πλησίον εἶναι τοῦ τείχους, Ἐξενοφῶντα δὲ ἔνδον: 
Ἁ ΄ Ν “ Ν ᾿ 53 ἊΝ ΕῚ , 

τοὺς Βυζαντίους δὲ στασιάζειν καὶ πονηροὺς εἶναι πρὸς ἀλλή- 

λους: ὅμως δὲ εἰσιέναι, ἔφη, ἐκέλευεν, εἰ μέλλεις σὺν αὐτῷ 
5 “- Ἑ Ν ν.. μ»- -“ » Γ Ἁ [4 " 

ἐκπλεῖν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς στρατιώτας εἴσω 

τοῦ τείχους ἀπήει σὺν Κλεάνδρῳ. ὁ δὲ Κοιρατάδας τῇ μὲν 
’, ἐπ ,ὔ }} 5 ΔΝ, , ἠδὲ ὃ Ψ ἡδὲ ““ 

πρώτῃ ἡμέρᾳ οὐκ ἐκαλλιέρει, οὐδὲ διεμέτρησεν οὐδὲν τοῖς στρα- 
,ὔ - “ [ὦ 

τιώταις" τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τὰ μὲν ἱερεῖα εἱστήκει παρὰ τὸν βωμὸν 

καὶ ἹΚοιρατάδας ἐστεφανωμένος ὡς θύσων: προσελθὼν δὲ Τιμα- 
ς “ 

σίων ὁ Δαρδανεὺς καὶ Νέων ὁ ᾿Ασιναῖος καὶ ΚΚλεάνωρ ὁ Ὄρχο- 
, »» 7 Ν ’ « » ες [ “ 

μένιος ἔλεγον Κοιρατάδᾳ μὴ θύειν, ὡς οὐχ ἡγησόμενον τῇ 

στρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδε ὃ δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι ρατιᾷ, εἰ μὴ δώσει τὰ ἐπιτήδεια. εἐλεύει δίαμετρ : 
7 Ν ἣ᾽ “ 5» ΄, » ““"ἐὋοῳῷῷἅἉ9 » ς ’ “-“ 5 , ’, 

ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥστε ἡμέρας σῖτον ἐκάστῳ γενέσθαι 

τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπῃει καὶ τὴν στρατηγίαν 

ἀπειπών. 
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1. Νέων δὲ ὁ ᾿Ασιναῖος καὶ Φρυνίσκος ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ 
Φιλήσιος ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ Ἐανθικλῆς ὁ ᾿Αχαιὸς καὶ Τιμασίων ὁ 

Ἁ » ’ Ἂ ᾿ ΄“ἷ ΄-“Β Ἁ ᾽ ,ὔ -“ -“- 

Δαρδανεὺς ἐπέμενον ἐπὶ τῇ στρατιᾷ, καὶ εἰς κώμας τῶν Θρᾳκῶν 
, Ἁ Ν ΄ » ’ Ἀ ΄ 

προελθόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον ἐστρατοπεδεύοντο. καὶ οἱ 

στρατηγοὶ ἐστασίαζον, Ἰ λεάνωρ μὲν καὶ Φρυνίσκος πρὸς Σεύθην 
, ΕΣ »Μ, Ἁ » ψκ Ἀ »Μ -“"᾿ Ν , 

βουλόμενοι ἄγειν: ἔπειθε γὰρ αὐτούς, καὶ ἔδωκε τῷ μὲν ἵππον, 
[ον Ν ἴω ’ Ἂ .) , ὌῸΡ ΦΊΕΙΕ Ν 

τῷ δὲ γυναῖκα: Νέων δὲ εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ Λακε- 

δαιμονίοις γένοιντο, παντὸς ἂν προεστάναι τοῦ στρατεύματος" 

Τιμασίων δὲ προὐθυμεῖτο πέραν εἰς τὴν ᾿Ασίαν πάλιν δια βῆναι, 
ϑὴρ [2 ΕΝ » κ ἈΝ Ὁ “ ᾽ Ἀ 

οἰόμενος ζοὕτως» ἂν οἴκαδε κατελθεῖν. καὶ οἱ στρατιῶται ταὐτὰ 

ἐβούλοντο. διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοὶ τῶν στρατιω- 
Ὁ “Δ Ν ἊΝ “ » , Ν Ἁ ’, » , 

τῶν. οἱ μὲν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς χώρους ἀπέπλεον 

ὡς ἐδύναντο, οἱ δὲ καὶ εἰς τὰς πόλεις κατεμείγνυντο. ᾿Αναξίβιος 

δ᾽ ἔχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα: τούτων 

γὰρ γιγνομένων ᾧετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζῳ. 

᾿Αποπλέοντι δὲ ᾿Αναξιβίῳ ἐκ Βυζαντίου συναντᾷ ᾿Αρέ 

σταρχος ἐν Κυζίκῳ διάδοχος Κλεάνδρῳ Βυζαντίου ἁρμοστής" 

ἐλέγετο δὲ ὅτι καὶ ναύαρχος διάδοχος ἸΠῶλος ὅσον οὐ παρείη 

ἤδη εἰς “Ἑλλήσποντον. καὶ ᾿Αναξίβιος τῷ μὲν ᾿Αριστάρχῳ 
5 ΄, ς Ἷ ΕΝ Ὁ ἢ ,, “  κ 

ἐπιστέλλει ὁπόσους ἂν εὕρῃ ἐν Βυζαντίῳ τῶν Κύρου στρατιω- 

τῶν ὑπολελειμμένους ἀποδόσθαι: ὁ δὲ Κλέανδρος οὐδένα ἐπε- 
“ » Ἂν Ἁ Ἁ “ 5 ως ᾽ 7 Ἀ 

πράκει, ἀλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας ἐθεράπευεν οἰκτίρων καὶ 

ἀναγκάζων οἰκίᾳ δέχεσθαι: ᾿ἈΑρίσπαρχος δ᾽ ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, 

οὐκ ἐλάττους τετρακοσίων ἀπέδοτο. ᾿Αναξίβιος δὲ παραπλεύσας 
» ΄ [ Ἁ ΄ ἣΝ Ἁ ΄ μι 

εἰς Πάριον πέμπει παρὰ Φαρνάβαζοι κατὰ τὰ συγκείμενα. ὅ 

δ᾽ ἐπεὶ ἤσθετο ᾿Αρίσταρχόν τε ἥκοντα εἰς Βυζάντιον ἁρμοστὴν 

καὶ ᾿Δλναξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, ᾿Αναξιβίου μὲν ἠμέλησε, 
ον » 7, ᾿ , Ν ᾽ Ν ἃ - ’ 

πρὸς ᾿Αρίσταρχον δὲ διεπράττετο τὰ αὐτὰ περὶ τοῦ Κύρου 
’΄ [2 ἈΝ » ’ στρατεύματος ἅπερ πρὸς ᾿Αναξίβιον. 

Ἔκ τούτου ὁ ᾿Αναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κελεύει πάσῃ 

τέχνῃ καὶ μηχανῇ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ 

συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναθροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἂν 

πλείστους δύνηται, καὶ παραγαγόντα εἰς τὴν Πέρινθον διαβιβά- 

ζἕειν εἰς τὴν ᾿Ασίαν ὅτι τάχιστα" καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον 
Ἁ » ἣ, Ἁ ») ’ Ν Ἁ [4 

καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπει κελεύσοντα τοὺς Περινθίους 
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ε “ “-΄ “-“ ' σ΄ ΄“ » Ἀ Ἁ ’ 

ὡς τάχιστα Ἐξέενοφῶντα προπέμψαι τοῖς ἵπποις ἐπὶ τὸ στρα- 
κ ς Ν »- κ“ , » κ δι. τὐᾶς Ν 

τευμα. καὶ ὁ μὲν Ἐξενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεῖται ἐπὶ τὸ 
΄ ε τ" [ον 5 ᾽ὔ Φ ’ Ἁ » Ἁ “ 

στράτευμα" οἱ δὲ στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὺς εἵποντο 
ΩΣ “ ᾽ Ν 9 Ὰ 

ἄσμενοι ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν ᾿Ασίαν. 
ε Ἁ ΄ » ἿᾺ4 Ὁ ΄ ’ }Ὶ » Ἁ 

Ο δὲ Σεύθης ἀκούσας ἥκοντα πάλιν πέμψας πρὸς αὐτὸν 

κατὰ θάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἄγειν πρὸς 
« , «ς ὯΕ » “ -“ »Μ ; Υ̓, « 9 

ἑαυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ ὅ,τι ᾧετο λέγων πείσειν. ὅ ὃ 
» ,ὔ “ 5," Ἁ φῇ ΝΜ 4 ΄ Ἀ Δ .ν 

ἀπεκρίνατο ὅτι οὐδὲν οἷόν τε εἴη τούτων γενέσθαι. καὶ ὃ μὲν 
» » 

ταῦτα ἀκούσας ᾧχετο. οἱ δὲ “λληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινθον, 
’, ᾽ 

Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακο- 
ψ' » ΓᾺ Ἁ 9 Μ “- 5» “-“ ᾽ “ Ν 

σίους ἀνθρώπους: τὸ δ᾽ ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ 
Ἀ - Ἀ , ῳ τὸ τεῖχος τὸ Περινθίων ἣν. 

Ἀ [ον "»- “ Χ 2 Ἀ , Ὁ Ὁ Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, ὅπως ὅτι 

τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῳ ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρχος (ὃ 
ἐκ Βυζαντίου ἁρμοστής, ἔχων δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ 

“ “-“ , 

Φαρναβάζου τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν ἐλθών τε ἐπὶ 

τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσθαι εἰς τὴν 

᾿Ασίαν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν ὅτι ᾿Αναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμὲ 

πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. πάλιν δ᾽ ᾿Αρίσταρχος ἔλεξεν" 
ΕΣ Ψ' Ἁ , Ε} , ’ » ἣς δὲ ηὃ ς ΄ 

Αναξίβιος μὲν τοίνυν οὐκέτι ναύαρχος, ἐγὼ δὲ τῇδε ἁρμοστής" 

εἰ δέ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῇ θαλάττῃ, καταδύσω. ταῦτ᾽ 

εἰπὼν ᾧχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ μεταπέμπεται τοὺς 

στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. ἤδη δὲ ὄντων πρὸς 

τῷ τείχει ἐξαγγέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι ὅτι εἰ εἴσεισι, συχλληφθή- 
᾿ ἈΣ "] “ ΄ Ἃ . , ’ 

σεται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάζῳ παραδοθήσεται. 

ὃ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι 

θῦσαί τι βούλοιτο. καὶ ἀπελθὼν ἐθύετο εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ 
ὦ Χ ΄ , Ἀ 

πειρᾶσθαι πρὸς Σεύθην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γάρ οὔτε 
͵ » Ν ἍἋ ’ὔ 5 “ ΄ ϑΡ, 1.9 

διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὃν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, οὔτ 

ἐπὶ Χερρόνησον ἐλθὼν κατακλεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ στρά- 
» “ , “ ’ὔ Μ , Ν 

τευμα ἐν πολλῇ σπάνει πάντων γενέσθαι ἔνθα πείθεσθαι μὲν 
» , ““ οὶ “- . “Ὁ -“ δ᾽ ᾿] ὃ , ἠδὲ δ Ὁ 

ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῇ, τῶν δ᾽ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν 

τὸ στράτευμα. 
᾿ τ αι 65 ᾿ “9 4 εον ᾿ 7. ε ᾿ Καὶ ὃ μὲν ἀμφὶ ταῦτ᾽ εἶχεν: οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ 

“ Ἁ »  Φ » ’ “ -“ Ἂ » ᾽ 

ἥκοντες παρὰ τοῦ ᾿Αριστάρχου ἀπήγγελλον ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι 
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σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ἥκειν: ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει 

ἡ ἐπιβουλή. ὁ οὖν Ξενοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ καλὰ εἶναι 
-“ - ΄ -“ Ἁ 4 , 

αὐτῷ καὶ τῷ στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύθην ἰέναι, παρα- 
΄ ο »“ ΄-Ά 

λαβὼν ἸΠολυκράτην τὸν ᾿Αθηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν 
- ε " “Μ ν ᾿ τ, -. “ 

στρατηγῶν ἑκάστου ἄνδρα-- -πλὴν παρὰ Νέωνος --- ᾧ ἕκαστος 
»“" Ἁ ἣ ’ ’ 

ἐπίστευεν ᾧχετο τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ Σεύθου στράτευμα ἑξήκοντα 
Ἁ -“ - 

στάδια. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἣν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει πυροῖς ἐρήμοις. 

καὶ τὸ μὲν πρῶτον ᾧετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύθην: ἐπεὶ 

δὲ θορύβου τε ἤσθετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύ- 

θην, κατέμαθεν ὅτι τούτου ἕνεκα τὰ πυρὰ κεκαυμένα εἴη τῷ 
’ Ἁ “- Ω -“ ς Ἁ ΄ Ἀ δι τ σο 

Σεύθῃ πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων ὅπως οἱ μὲν φύλακες μὴ ὁρῷντο 
΄. Ἂ ε 

ἐν τῷ σκότει ὄντες μήτε ὁπόσοι μήτε ὅπου εἶεν, οἱ δὲ προσιόντες 

μὴ λανθάνοιεν, ἀλλὰ διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν. 
Ε] δ, ἥν ἢ ΟΝ, ᾽ Ν «ς ’ Δ » ΄ » 

Ἐπεὶ δὲ ἤσθετο, προπέμπει τὸν ἑρμηνέα ὃν ἐτύγχανεν ἔχων, 
»" [7 ». -“ 

καὶ εἰπεῖν κελεύει Σεύθῃ ὅτι Ξενοφῶν πάρεστι βουλόμενος 
΄ » ΄“ “Ὁ Ἁ Μ ϑοἷδΤ, “ » Ἂς “-“ 

συγγενέσθαι αὐτῷ. οἱ δὲ ἤροντο εἰ ᾿Αθηναῖος ἀπὸ τοῦ στρα- 
΄ 2 Ἁ .»ν»ν φ Ξ- » , 50...» 

τεύματος. ἐπειδὴ δὲ ἔφη οὗτος εἶναι, ἀναπηηδήσαντες ἐδίωκον" 

καὶ ὀλίγον ὕστερον παρῆσαν πελτασταὶ ὅσον διακόσιοι, καὶ 
» Ἁ ] [ο͵ ΄ 

παραλαβόντες Ξενοφῶντα καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. 
ἃ 4. ὦ 5 , ΄ Ἑ ᾿" 3 οἱ ὃ δ᾽ ἣν ἐν τύρσει μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν 

΄ 5 ’ ὃς Ἁ " , Ἀ Ἁ . ’ 

κύκλῳ ἐγκεχαλινωμένοι: διὰ γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας 
3 ΄ Ἁ “΄, Ν Ἁ ’ 5 ’ ᾿] ’ 

ἐχίλου τοὺς ἵππους, τὰς δὲ νύκτας ἐγκεχαλινωμένοις ἐφυλάττετο. 

ἐλέγετο γὰρ καὶ πρόσθεν Τήρης ὁ τούτου πρόγονος ἐν ταύτῃ 

τῇ χώρᾳ πολὺ ἔχων στράτευμα ὑπὸ τούτων τῶν ἀνδρῶν πολλοὺς 

ἀπολέσαι καὶ τὰ σκευοφόρα ἀφαιρεθῆναι: ἦσαν δ᾽ οὗτοι Θυνοί, 

πάντων λεγόμενοι εἶναι μάλιστα νυκτὸς πολεμικώτατοι. 

Ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ξενοφῶντα ἔχοντα 
΄ ἃ ΄ » Ἁ ν»ν»ν Ν » , Ἁ -“ 

δύο οὺς βούλοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἦσαν, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον 
2 , ᾿ Ἁ ᾿ ’, ’ ’ Μ »“ 

ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θράκιον νόμον κέρατα οἴνου προὔπινον" 

παρῆν δὲ καὶ Μηδοσάδης τῷ Σεύθη, ὅσπερ ἐπρέσβευεν αὐτῷ 
πάντοσε. ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν: "ἔπεμψας πρὸς : 

ἐμέ, ὦ Σεύθη, εἰς Καλχηδόνα πρῶτον Μηδοσάδην τουτονί, δεό- 

μενός μου συμπροθυμηθῆναι διαβῆναι τὸ στράτευμα ἐκ τῆς 

᾿Ασίας, καὶ ὑπισχνούμενός μοι, εἰ ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, 

ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὗτος. ταῦτα εἰπὼν ἐπήρετο τὸν Μηδοσάδην 
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εἰ ἀληθῆ ταῦτα εἴη. ὃ δ᾽ ἔφη. Αὖθις ἦλθε Μηδοσάδης οὗτος 
᾿ ᾿, 5 λἶ ΄ Γ ᾿ Ν Ἁ , 3 7 [ ΄ 

ἐπεὶ ἐγὼ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα ἐκ ἸΤ]αρίου, ὑπισχνού- 
- τὸν Χ . α Ἂν ’ Ἶλλ ’ὔ Γλ, 

μενος, εἰ ἄγοιμι τὸ στράτευμα πρὸς σέ, τἄλλα τέ σε φίλῳ μοι 

ήσεσθαι καὶ ἀδελφῷ καὶ τὰ παρὰ θαλάττῃ μοι χωρία ὧν σὺ χρή ΐ ρ ἢ μοι χωρ 
- Μ Ἁ “ . Ν ΄ ’ » Ν Ἵ 

κρατεῖς ἔσεσθαι παρὰ σοῦ. ἐπὶ τούτοις πάλιν ἤρετο τὸν Μηδο- 

σάδην εἰ ἔλεγε ταῦτα. ὃ δὲ συνέφη καὶ ταῦτα. ϊθι νυν, ἔφη, 
» “ ’ὔ ,ὔ » ΄ 5 Κ λ ὃ ,ὕ -“ 

ἀφήγησαι τούτῳ τί σοι ἀπεκρινάμην ἐν ΚΚαλχηδόνι πρῶτον. 
Ἀ ᾽ 

᾿Απεκρίνω ὅτι τὸ στράτευμα διαβήσοιτο εἰς Βυζάντιον καὶ οὐδὲν 
΄ «“ ’, »-“ » Ν »Ἕ Μ ΩΝ ἈΦ ν 

τούτου ἕνεκα δέοι τελεῖν οὔτε σοὶ οὔτε ἄλλῳ: αὐτὸς δὲ ἐπεὶ δια- 
,ὔ » , ἐ Μ Ἃ 5 [ῳ [4 “ Ἁ Ες 

βαίης, ἀπιέναι ἔφησθα: καὶ ἐγένετο οὕτως ὥσπερ σὺ ἔλεγες. 

Τί γὰρ ἔλεγον, ἔφη, ὅτε κατὰ Σηλυμβρίαν ἀφίκου; Οὐκ ἔφησθα 
Ξ 5 Η οἷόν τε εἶναι, ἀλλ᾽ εἰς ἸΤέρινθον ἐλθόντας διαβαίνειν εἰς τὴν 

“- ς “ 

᾿Ασίαν. Νῦν τοίνυν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, πάρειμι καὶ ἐγὼ καὶ 

οὗτος Φρυνίσκος εἷς τῶν στρατηγῶν καὶ ἸΠολυκράτης οὗτος εἷς 

τῶν λοχαγῶν, καὶ ἔξω εἰσὶν ἀπὸ τῶν στρατηγῶν ὁ πιστότατος 
Ν κι δε Ν Σ 

ἑκάστῳ πλὴν (ἀπὸ Νέωνος τοῦ Λακωνικοῦ. εἰ οὖν βούλει 
΄, κ Ἀ [ο ΥΣ; ΄ ΄ Χ Ἀν ΤΟ, 

πιστοτέραν εἶναι τὴν πρᾶξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα 

σὺ ἐλθὼν εἰπέ, ὦ Ἰ]ολύκρατες, ὅτι ἐγὼ κελεύω καταλιπεῖν, καὶ 

αὐτὸς ἐκεῖ καταλιπὼν τὴν μάχαιραν εἴσιθι. 
ᾺΝ ΄ -“ «ς ᾿ς 4θ τἂν “ ἡὃ Χ Ἃ » , κούσας ταῦτα ὁ Σεύθης εἶπεν ὅτι οὐδενὶ ἂν ἀπιστήσειεν 

᾿Αθηναίων: καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν εἰδέναι καὶ φίλους εὔνους 

ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα δ᾽ ἐπεὶ εἰσῆλθον οὺς ἔδει, πρῶτον 
-- “- “ “ “- ἃ 

Ξενοφῶν ἐπήρετο Σεύθην ὅ,τι δέοιτο χρῆσθαι τῇ στρατιᾷ. ὃ δὲ 

εἶπεν ὧδε: Μαισάδης ἣν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ ἣν ἀρχὴ Μελανδῖ- 
ἣν ἂν ἊΝ , 2 ΄ δ - γι 2 Ν Χ ται καὶ Θυνοὶ καὶ ΤΤρανίψραι. ἐκ ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ 

“ 5 ς 

Ὀδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐκπεσὼν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν 
» Ψ ͵ 5 τον ΟΥ̓, , ᾽ κι Ἢ , Ξ' 
ἀποθνήσκει νόσῳ, ἐγὼ δ᾽ ἐξετράφην ὀρφανὸς παρὰ Μηδόκῳ τᾷ 

“ -“" 5. Ν Ν ΤΑ 5 -Ψ ᾽ 5 , » ᾽ 

νῦν βασιλεῖ. ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυνάμην ζῆν εἰς 
, ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων: καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδίφριος 

“ ΄“΄“ « 

αὐτῷ ἱκέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἴη ἄνδρας, ὅπως καὶ 
Ἁ Ἵ , - - " ὃ ͵7ὔ Ν Ν ΄ 

τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς εἴ τι δυναίμην κακὸν ποιοίην καὶ ζῴην 
Ν ᾽ς Ἁ 3 Τὰ , ὅ » λ , » Χ, ὃ ὃ μὴ εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν ἀποβλέπων. ἐκ τούτου μοι διδωσι 

Χ " ὃ Ν ν “ Ω ς - " 5. ἊΝ [ , τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους οὺς ὑμεῖς ὄψεσθε ἐπειδὰν ἡμέρα 
" Ν “ ᾿ Ἁ “Ὁ ἊἝ ᾽ , 3, “Ὁ 

γένηται. καὶ νῦν ἐγὼ ζῶ τούτους ἔχων, λῃζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ 
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810᾽ ΑπαΡαϑβῖς 

τοῖς θεοῖς ῥαδίως ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ᾽ ἐστὶν ἃ ἐγὼ ῥᾷᾳ ' ὴν ἀρχήν. Ύ 
δέομαι. 

Τί ἂν᾿ οὖν, ἔφη ὁ Ἐενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, τῇ τε 
“ κε κ ν “ - 

στρατιᾷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρατηγοῖς; λέξον, 
Ὡ“ - ᾽ , ἃ τ. ,ὕ “ Ἀ ΄ 
ἵνα οὗτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὃ δ᾽ ὑπέσχετο τῷ μὲν στρατιώτῃ 

κυζικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοι- 

ρίαν, καὶ γῆν ὁπόσην ἂν βούλωνται καὶ ζεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ 

θαλάττῃ τετειχισμένον. ᾿Βὰν δέ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ταῦτα πειρώ- 

μενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά τις φόβος ὑπὸ Λακεδαιμονίων ἢ, 
,ὔ ᾽ Ν “-“ ΟΡ » ᾽ὔ ΄ αὐ ’ὔ Δ ᾿] δέξῃ εἰς τὴν σεαυτοῦ, ἐάν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; ὃ ὃ 

εἶπε: ΚΚαὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδιφρίους καὶ κοινωνοὺς 
ϑ ’ὔ [ο »- “ 

ἁπάντων ὧν ἂν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δέ, ὦ Ἐενοφῶν, καὶ 
Ἢ ,ὔ λ ΝΜ Ν " “ ᾽ , ,ὔ 

θυγατέρα δώσω καὶ εἴ τις σοὶ ἔστι θυγάτηρ. ὠνήσομαι Θρᾳκίῳ 
, ΑΥ , Μ , “ 3 Ν ὠ ΄ νόμῳ, καὶ Βισάνθην οἴκησιν δώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον 

᾿ ᾿ “Ὁ 5 Ν “ 

ἐστὶ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ. 

1Π|. ᾿Ακούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες 

ἀπήλαυνον: καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ στρατοπέδῳ καὶ 
» ΄ὔ “ »“ έ Ὁ ἣν Χ ς ,ὔ ᾽ ,ὔ ε 

ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ὁ 

μὲν ᾿Αρίσταρχος πάλιν ἐκάλει τοὺς στρατηγούς" τοῖς δ᾽ ἔδοξε 
ον - Ν 

τὴν μὲν πρὸς ᾿Αρίσταρχον ὁδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκα- 

λέσαι. καὶ συνῆλθον πάντες πλὴν οἱ Νέωνος οὗτοι δὲ ἀπεῖχον 
, “- ἴω 

ὡς δέκα στάδια. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς ἘΞενοφῶν εἶπε 

τάδε. Ανδρες, διαπλεῖν μὲν ἔνθα βουλόμεθα ᾿Αρίσταρχος τρι- 
4 , ᾿ “ ᾽ “-“ . » Ν Ε] 4 
ήρεις ἔχων κωλύει: ὥστε εἰς πλοῖα οὐκ ἀσφαλὲς ἐμβαίνειν" 

οὗτος δὲ αὑτὸς κελεύει εἰς Χερρόνησον βίᾳ διὰ τοῦ ἱεροῦ ὄρους 
πορεύεσθαι: ἢν δὲ κρατήσαντες τούτου ἐκεῖσε ἔλθωμεν, οὔτε 

ΨΖ ", ς ἴω “ 2 ΄ Ε ΟῚ , 

πωλήσειν ἔτι ὑμᾶς φησιν ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ, οὔτε ἐξαπατήσε- 

σθαι ἔτι ὑμᾶς, ἀλλὰ λήψεσθαι μισθόν, οὔτε περιόψεσθαι ἔτι 

ὥσπερ νυνὶ δεομένους τῶν ἐπιτηδείων. οὗτος μὲν ταῦτα λέγει" 

Σεύθης δέ φησιν, ἂν πρὸς ἐκεῖνον ἴητε, εὖ ποιήσειν ὑμᾶς: νῦν 

οὖν σκέψασθε πότερον ἐνθάδε μένοντες τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς 
Ν » ΄ 5 , » Ν ἣν δ - 5» ᾿ » , τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελθόντες. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε 

οὔτε ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράζειν οὔτε ἄνευ ἀργυρίου ἐῶσι 

λαμβάνειν, ἐπανελθόντας εἰς τὰς κώμας ὅθεν οἱ ἥττους ἐῶσι 

λαμβάνειν, ἐκεῖ ἔχοντας τὰ ἐπιτήδεια ἀκούοντας ὅ,τι τις ἡμῶν 
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“ “ ε ΕΝ “ -Ὁ , 5 Ἁ 

6 δεῖται, αἱρεῖσθαι ὅ,τι ἂν ἡμῖν δοκῇ κράτιστον εἶναι. καὶ ὅτῳ, 
ΨΜ “ “ 2 , Ἁ -»" » ,ὔ [72 ᾽ 

ἔφη, ταῦτα δοκεῖ, ἀράτω τὴν χεῖρα. ἀνέτειναν ἅπαντες. ᾿Απι- 
7 5 Ὶ , 

ὄντες τοίνυν, ἔφη, συσκευάζεσθε, καὶ ἐπειδὰν παραγγέλλῃ τις, 
« “»Ἵἢ ς , ἕπεσθε τῷ ἡγουμένῳ. 

“ -ο-«τ »“7Σ 

τ Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἡγεῖτο, οἱ δ᾽ εἵποντο. Νέων δὲ 
᾿ . Ὁ.) ’ 4 » » ᾽ὔ «ὍΝ ᾿ ᾽ καὶ παρ᾽ ᾿Αριστάρχου ἄγγελοι ἔπειθον ἀποτρέπεσθαι" οἱὲ δ᾽ οὐχ 

ς ᾽ὔ » ᾿ ᾿] .« ῇ (ὃ », 

ὑπήκουον. ἐπεὶ δ᾽ ὅσον τριάκοντα στάδια προεληλύθεσαν, 
5 -“ ’ ἈΝ ξ »- Ὁ ᾿ Χ ] Ἀ ' 5 ΄ ἀπαντᾷ Σεύθης. καὶ ὁ Ξενοφῶν ἰδὼν αὐτὸν προσελάσαι ἐκέ- 

“ « 74 » , ᾽ » “Ὁ Δ ᾿ , 

λευσεν, ὅπως ὅτι πλείστων ἀκουόντων εἴποι αὐτῷ ἃ ἐδόκει 
’ 5 Ἂν; »“ οὐ »- -“ ε -“ 

8 συμφέρειν. ἐπεὶ δὲ προσῆλθεν, εἶπε Ξενοφῶν: Ἡμεῖς πορευ- 
, « ’ Ὁ ΝΥ , ΄ » -» 3. ’ 

ὄμεθα ὅπου μέλλει ἕξειν τὸ στράτευμα τροφήν" ἐκεῖ δ᾽ ἀκούοντες 
Ν “ - “-“ ἴω Ε ᾿ , “Ὁ 

καὶ σοῦ καὶ τῶν τοῦ Λακωνικοῦ αἱρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκῇ 
4 Ε 5 (Ἵ »" Ὁ. ῇ “ “ ’ 5 ᾿] , ς Ν εἶναι. ἢν οὖν ἡμῖν ἡγήσῃ ὅπου πλεῖστά ἐστιν ἐπιτήδεια, ὑπὸ 

“- “- ς ΄ ς κ 

9 σοῦ νομιοῦμεν ἕενίζεσθαι. καὶ ὁ Σεύθης ἔφη- ᾿Αλλὰ οἶδα 
,ὔ μὴ ς , Ν , 5 ΄ 2 ». » 

κώμας πολλὰς ἁθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπε- 
΄ «ς “Ὁ “ , Εν ς ’, » “ « ἴω ͵ὔ 

χούσας ἡμῶν ὅσον διελθόντες ἂν ἡδέως ἀριστῷτε. ᾿ἩΗγοῦ τοίνυν, 
«ς “Ὁ -“ 

ι0 ἔφη ὁ Ἐενοφῶν. ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς τῆς δείλης, συν- 
“ ς - 3 

ἦλθον οἱ στρατιῶται, καὶ εἶπεν ὁ Σεύθης τοιάδε. ᾿Εγώ, ὦ 
’ἅ “-“ 4 “Ὁ 

ἄνδρες, δέομαι ὑμῶν στρατεύεσθαι σὺν ἐμοί, καὶ ὑπισχνοῦμαι 
«ε “-“ ,ὔ » “ 

ὑμῖν δώσειν τοῖς στρατιώταις κυζικηνόν, λοχαγοῖς δὲ καὶ στρα- 
-» Ἂ ἤ Μ Ν ΄ Χ " τ - Χ 

τηγοῖς τὰ νομιζόμενα: ἔξω δὲ τούτων τὸν ἄξιον τιμήσω. σῖτα δὲ 
Ἁ ἈΝ “ “- “- ͵ ς [ 

καὶ ποτὰ ὥσπερ καὶ νῦν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνοντες ἕξετε: ὁπόσα 
δ᾽ ΕΝ ς ΄ » ΄ “ΡΝ " “ “ ’ Ὁ τὰ 

ἂν ἁλίσκηται ἀξιώσω αὐτὸς ἔχειν͵ ἵνα ταῦτα διατιθέμενος ὑμῖν 
Ἁ Ν ΄ Ἁ Ἂ Χ ΄ Ἁ » , 11 τὸν μισθὸν πορίζω. καὶ τὰ μὲν φεύγοντα καὶ ἀποδιδράσκοντα 

“ ε ζ ΄ " “-“ 

ἡμεῖς ἱκανοὶ ἐσόμεθα διώκειν καὶ μαστεύειν: ἂν δέ τις ἀνθιστῆται, 
Ἀ τὸ »"»" Τὰ ω ΕῚ ΄ ο»-ὶ - , 

15 σὺν ὑμῖν πειρασόμεθα χειροῦσθαι. ἐπήρετο ὁ Ἐξεενοφῶν: ἸΠόσον 
δὲ 5 Ν θ δ, , » [4 “ θ ᾿ Ἁ , - ἃ δ᾽ ἐ ἀπὸ θαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσθαί σοι τὸ στράτευμα; ὃ 
» “Ὁ “ ΄ - 

ἀπεκρίνατο" Οὐδαμῇ πλέον ἐπτὰ ἡμερῶν, μεῖον δὲ πολλαχῇ. 
ἊΝ “ “ 5, 1. Μετὰ ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ: καὶ ἔλεγον 

νι δ Ν ΄ 
πολλοὶ κατὰ ταὐτὰ ὅτι παντὸς ἄξια λέγει Σεύθης: χειμὼν γὰρ 
» Ἁ " » » ΄ “ “- ,ὔ Ν " 

εἴη καὶ οὔτε οἴκαδε ἀποπλεῖν τῷ τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, 
’ὕ 5 [4 5 Φἢ ᾽ , » , “ 

διαγενέσθαι τε ἐν φιλίᾳ οὐχ οἷόν τε, εἰ δέοι ὠνουμένους ζῆν, ἐν 
ΜΠΡῸΣ 

δὲ τῇ πολεμίᾳ διατρίβειν καὶ τρέφεσθαι ἀσφαλέστερον μετὰ 

Σεύθου ἢ μόνους, ὄντων ἀγαθῶν τοσούτων. εἰ δὲ μισθὸν προσ- 
΄ .“ 50. 5 4 ΄ 3 εο»- “ 

λήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι. ἐπὶ τούτοις εἶπεν ὁ Ξενοφῶν" 
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ὦ τις ἀντιλέγει, λεγέτω" εἰ δὲ μή, πιψηφιῶ ἐγὼ ταῦτα. 
» :) , ᾿ “" 

ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς 

δὲ Σεύθη εἶπε ταῦτα, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ. 
᾿ κ ς ᾿ ᾿ 

Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνησαν, στρατη- 

γοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύθης ἐκάλεσε, πλησίον 
͵ ᾿ “-" γὲ 

κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ᾽ ἐπ, θύραις ἦσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, 
δ ς “ὃ , Ὄ Ν 6ὩΝ ΨΚ, 
ἣν τις «Ἡρακλείδης νἱαρωνείτης. οὗτος προσιὼν ἑνὶ ἑκάστῳ 

οὕστινας ᾧετο ἔχειν τι δοῦναι Σεύθῃ, πρῶτον μὲν πρὸς ἸΠ]αρια- 
΄ὔ «“Ἥ ΄“" ,ὔ , Ν ’ Ν 

νούς τινας, οἱ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι πρὸς Μήδοκον τὸν 
᾽Οὃ -“ » Ν δῶ Μ » [ο Ἁ Ὁ Ψ 

ρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες αὐτῷ τε καὶ τῇ γυναικί, 

ἔλεγεν ὅτε Μήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἡμερῶν ἀπὸ θαλάττης 
ὁδό ὌΝ 46 δ᾽ τὶ ᾿ Ἂν , “ » » ΝΜ 

ὁδόν, Σεύθης δ᾽ ἐπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο εἴληφεν, ἄρχων ἔσοιτο 
5 ῃ - 3 

ἐπὶ θαλάττῃ. γείτων οὖν ὧν ἱκανώτατος ἔσται ὑμᾶς καὶ εὖ καὶ 

κακῶς ποιεῖν. ἢν οὖν σωφρονῆτε, τούτῳ δώσετε ὅ,τι ἂν ἄγητε: 
Ἁ » { ἴω ΄ δ ΎΦῸΝ ’ " , “ 

καὶ ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται ἢ ἐὰν Μηδόκῳ τῷ πρόσω οἰκοῦντι 

διδῶτε. τούτους μὲν οὖν οὕτως ἔπειθεν. 

Αὖθις δὲ Τιμασίωνι τῷ Δαρδανεῖ προσελθών, ἐπεὶ ἤκουσεν 
3.Ἐπ ΔΝ Μ᾽ Ν Ἐκχτώ ατα αἱ , ὃ β β Ἁ ἔλ “ 

αὐτῷ εἶναι καὶ ἐκπώμ καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, ἔλεγεν ὅτι 
δ “ ς ΄ “ γ 

νομίζοιτο ὁπότε ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι ὁ Σεύθης δωρεῖσθαι αὐτώ 
Ἁ θ ὍΝ: Ὁ ὃ’ ΕῚ ,ὔ Ε] θ (ὃ , ε Ν "» 

τοὺς κληθέντας. οὗτος δ᾽ ἢν μέγας ἐνθάδε γένηται. ἱκανὸς ἔσται 

σε καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. τοιαῦτα 
᾽ ΝΥ ε , , ν Ἀ .. ν᾿ . 

προὐμνᾶτο ἑκάστῳ προσιών. προσελθὼν δὲ καὶ Ἐενοφῶντι 
» ΑἾ ἊΝ , , .᾿ Ν Χ ΝΝ , ἈΝ Ν »Μ 

ἔλεγε: Σὺ καὶ πόλεως μεγίστης εἶ καὶ παρὰ Σεύθη τὸ σὸν ὄνομα 
“-“ -“ ᾿ς ἢ ,ὔ 7 

μέγιστόν ἐστι, καὶ ἐν. τῆδε τῇ χώρᾳ ἴσως ἀξιώσεις καὶ τείχη 

λαμβάνειν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τῶν ὑμετέρων ἔλαβον, καὶ χώραν" 

ἄξιον οὖν σοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμῆσαι Σεύθην. εὔνους : 
’, Ἂ “Ὁ ΩΣ 5 Χ Ὁ “ ΕΝ 7 ΄ 

δέ σοι ὧν παραινῶ. εὖ οἷδα γὰρ ὅτι ὅσῳ ἂν μείζω τούτῳ 
ΝΥ , 

δωρήσῃ, τοσούτῳ μείζω ὑπὸ τούτου ἀγαθὰ πείσῃ. ἀκούων 
-“" »- “-“ , 7 

ταῦτα Ξενοφῶν ἠπόρει" οὐ γὰρ διεβεβήκει ἔχων ἐκ Ἰ]αρίου εἰ 
Ν᾽ »-“ δ ν ᾽ Ἷ μὴ παῖδα καὶ ὅσον ἐφόδιον. 

ἂν" κἱ ᾿ ᾿ » - 
᾿Επεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρᾳκῶν οἱ κρά- 

“ , Ν ς Ἀ [ἐ - 

τιστοι τῶν παρόντων καὶ οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ λοχαγοὶ τῶν 
᾿ς ΝΡ ΄ Ν » ͵ “- » Ν , Ἂ ὃ ω 

λλήνων καὶ εἴ τις πρεσβεία παρῆν ἀπὸ πόλεως, τὸ δεῖπνον 
Ν Ἂ' ’ὔ ΄ " Ἁ , ὃ ᾽ , 

μὲν ἣν καθημένοις κύκλῳ: ἔπειτα δὲ τρίποδες εἰσηνέχθησαν 
“ " -“ ἈΝ ’ὔ Ν Μ 

πᾶσιν: οὗτοι δ᾽ ἦσαν κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων, καὶ ἄρτοι 
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ζυμῖται μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς κρέασι. 
δ᾽ ς Ν Ἁ ΩΝ Θ᾽ τ, , 

μάλιστα δ᾽ αἱ τράπεζα, κατὰ τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτίθεντο: νόμος 
ΓῚ “- “ Ν 

γὰρ ἣν--- καὶ πρῶτος τοῦτο ἐποίει Σεύθης, καὶ ἀνελόμενος τοὺς 
ε “ ’, 7 , ᾿ χ Ν 5 ΄ 
εαυτῷ παρακειμένους αρτους διέκλα κατὰ μικρὸν καὶ ερρβρύπτει 

- ἀΠιον σοι ἢ " ᾿ ’, ε ΄ “ " ΄ 
οἷς αὐτῷ ἐδόκει, «αὶ τὰ κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον γεύσασθαι 
Ξ Ἔ, , κ᾿ ς-ν . κ ΦΕν Χν Π3 ΄, ᾽ 
ἑαυτῷ καταλιπώ καὶ οἱ ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐποίουν καθ 

οὺς αἱ τράπεζαι : -. το. ᾿Αρκὰς δέ τις ᾿Αρύστας ὄνομα, φαγεῖν 
ὃ “ Ἃ. Ν ὃ -“ »“ ν»ἤ λ βὰ δὲ ᾽ Ἀ “ εινός, τὸ μὲν διαρμρι ττεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δὲ εἰς τὴν χεῖρα 

ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα θέμενος ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. 
2 δὲ »Μ ’ ᾿ , ὃ 4 ς δ᾽ ᾽ ΄ 

κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, καὶ πάντες ἐδέχοντο" ὁ δ᾽ ̓ Αρύστας, 
2 Ν 9 ὌΝ ’ Ν ΄ ε ᾽ " - γον Ἂν. 

ἐπεὶ παρ᾽ αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος ἧκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν 

Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα, ᾿Εἰκείνῳ, ἔφη, δός: σχολάζει γὰρ 
» ϑι"ς -ἋΝ Ἀ ᾽ ’ ᾽ ΄ ΄ ἊΝ Ἀ ᾽ ΄ Ἁ 
ἤδη, ἐγὼ δὲ οὐδέπω. ἀκούσας Σεύθης τὴν φωνὴν ἠρώτα τὸν 

»  ᾷ ζ΄ , ς ἣ ᾽ , ᾿8 ε ΄ Ν ᾿ ,, 

οἰνοχόον τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν: ἑλληνίζειν γὰρ ἠἡπέ 
3 “ Ν ὃ) ’, βρέ ν ἐδ στατο. ἐνταῦθα μὲν δὴ γέλως ἐγένετο. 

ΕῚ "» Ν ᾽ ,ὔ « , ᾽ -“ 5 Ν “Ὁ 4 

Επειδὴ δὲ προὐχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾳξ ἵππον 
Μ ἱ: ἣν ᾿ ΄ Ν 4. , Φ ἔχων λευκόν, καὶ λαβὼν κέρας μεστὸν εἶπε, Τ]ροπίνω σοι, ὦ 

΄,ὕ ἣν Ν 4 “ “ 4:.2,.1 Ὁ Ν ’ ἃ “Ἃ Σεύθη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμαι, ἐφ᾽ οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν 
΄ φ ’ ον “Ὁ » Ἁ ων, Ν ἣν, Μ 

θέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. ἄλλος 
»“" Ψ , Ὁ“ 5 ἐδ , Ν 27 ς Γ 

παῖδα εἰσάγων οὕτως ἐδωρήσατο προπίνων, καὶ ἄλλος ἱμάτια 
[ρὲ , Ν τ ΄ ΄ ὃ ΄ ΄ τῇ γυναικί. καὶ Τιμασίων προπίνων ἐδωρήσατο φιάλην τε 

ἀργυρᾶν καὶ τάπιδα ἀξίαν δέκα μνῶν. Τ'νήσιππος δέ τις ᾿Αθη- 

ναῖος ἀναστὰς εἶπεν ὅτι ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς μὲν 

ἔχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδό- 
Ν ’ὔ [,4 ΨΩ) ,, Ψ, » »" Ἁ “ 

ναι τὸν βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι δωρεῖσθαι καὶ τιμᾶν. 
ς δ ξξι - τ - ΄ὕ ΄ Ν ἈΝ ΞΕ» ς , 
ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἠπορεῖτο τί ποιήσει" καὶ γὰρ ἐτύγχανεν ὡς τιμώ- 

μενος ἐν τῷ πλησιαιτάτῳ δίφρῳ Σεύθῃ καθήμενος. ὁ δὲ Ἥρα- 
΄ ᾿] » “ Ων ,ὔ 3 ΄ Ν ᾿ , ς Ν 

κλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας ὀρέξαι τὸν οἰνοχόον. ὁ δὲ 
ἘΞενοφῶ ΣΝ Χ ξ Ν φεν » ΄ θ Ἂ, ́ 
ἘΞ ν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς ἐτύγχανεν, ἀνέστη θαρραλέως 

δεξάμενος τὸ κέρας καὶ εἶπεν: ᾿Εγὼ δέ σοι, ὦ Σεύθη, δίδωμι 
ἐμαυτὸν καὶ τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους εἶναι πιστούς, 

καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι ἐμοῦ σοι βουλο- 

μένους φίλους εἶναι. καὶ νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες, 
ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν 

ἐθέλοντες: μεθ᾽ ὧν, ἂν οἱ θεοὶ θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν 
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ἀπολήψῃ πατρῴαν οὖσαν, τὴν δὲ κτήσῃ, πολλοὺς δὲ ἵππους, 

πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναῖκας καλὰς κτήσῃ, οὺὃς οὐ λήζεσθαί 
΄ » ᾽ ᾽ ΄ ΄ὔ Ἀ ν “- 

σε δεήσει, ἀλλ᾽ αὐτοὶ φέροντες παρέσονται πρὸς σὲ δῶρα. 

ἀναστὰς ὁ Σεύθης συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ᾽ αὐτοῦ 

τὸ κέρας. μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν 

αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαις ῥυθμούς τε καὶ οἷον μαγά- 
7 ν » Ἀ ,ὔ Ε) Ν » ’ ’ὔ 

διδι σαλπίζοντες. καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε 
Ν 

πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος μάλα 

ἐλαφρῶς. εἰσῇσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί. 

Ὥς δ᾽ ἣν ἥλιος ἐπὶ δυσμαῖς, ἀνέστησαν οἱ Ἕλληνες καὶ 
5 [ «“ ΄ , Ν ΄ , εἶπον ὅτι ὥρα νυκτοφύλακας καθιστάναι καὶ σύνθημα παραδιδό- 

ναι. καὶ Σεύθην ἐκέλευον παραγγεῖλαι ὅπως εἰς τὰ ᾿Ελληνικὰ 
, Ν “Ὁ “ » ἢ “, Ν ’ στρατόπεδα μηδεὶς τῶν Θρᾳκῶν εἴσεισι νυκτός" οἵ τε γὰρ πολέ- 

ω Ἀ [ ΄“ [ ΄ὔ ς 9 »ῳ κ ΄ ς 

μιοι Θρᾷκες καὶ ὑμεῖς οἱ φίλοι. ὡς δ᾽ ἐξῆσαν, συνανέστη ὁ 

Σεύθης οὐδέν τι μεθύοντι ἐοικώς. ἐξελθὼν δ᾽ εἶπεν αὐτοὺς 
Ἃ ᾿ » ’ὔ 5. », ς ’ [2 -“ Ε] 

τοὺς στρατηγοὺς ἀποκαλέσας: ἾΩ ἄνδρες, οἱ πολέμιοι ἡμῶν οὐκ 

ἰσασί πω τὴν ἡμετέραν συμμαχίαν: ἢν οὗν ἔλθωμεν ἐπ᾽ αὐτοὺς 

πρὶν φυλάξασθαι ὥστε μὴ ληφθῆναι ἢ παρασκευάσασθαι ὥστε 
» ’ ΄ 9 ΕΝ [2 Ἁ 3 ,ὔ Ἀ ,' 

ἀμύνασθαι, μάλιστ᾽ ἂν λάβοιμεν καὶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα. 

συνεπήνουν ταῦτα οἱ στρατηγοὶ καὶ ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. ὃ δ᾽ 
3 , Ε) ’ 5 Ἀ Ν ς , Ν Φ 

εἶπε: ἸΠαρασκευασάμενοι ἀναμένετε: ἐγὼ δὲ ὁπόταν καιρὸς ἢ 
“ Ἃς [ὦ “-“ ἈΝ Ἥ, ἈΝ ἣ . “ 3 Ν « ΄ 

ἥξω πρὸς ὑμᾶς. καὶ τοὺς πελταστὰς καὶ ὑμᾶς ἀναλαβὼν ἡγή- 
Ἂ. »" [2 ἈἉ ς -- -“ Ξ: Ψ ᾿, 

σομαι σὺν τοῖς ἵπποις. καὶ ὁ Ἐξενοφῶν εἶπε: Σκέψαι τοίνυν, 
Ν ς 

εἴπερ νυκτὸς πορευσόμεθα, εἰ ὁ “Ἑλληνικὸς νόμος κάλλιον ἔχει" 

μεθ᾽ ἡμέραν μὲν γὰρ ἐν ταῖς πορείαις ἡγεῖται τοῦ στρατεύματος 
ε "“ τ᾽ ’ 

ὁποῖον ἂν ἀεὶ πρὸς τὴν χώραν συμφέρῃ, ἐάν τε ὁπλιτικὸν ἐάν 
Ἁ ΟΡ ς , ΄ Ἀ , »" στιν 

τε πελταστικὸν ἐάν τε ἱππικόν" νύκτωρ δὲ νόμος τοῖς “Ελλησιν 
« »-» γι Ν δύ “ Ν “ ὃ “-“ Ν 

ἡγεῖσθαί ἐστιν τὸ βραδύτατον: οὕτω γὰρ ἥκιστα διασπᾶται τὰ 
“ὁ Ν “ , 5 ’ » ’ στρατεύματα καὶ ἥκιστα λανθάνουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλή- 

λους οἱ δὲ διασπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν ἀλλή- 

λοις καὶ ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὶ πάσχουσιν. εἶπεν 
5" “ Ἀ -“ “- ε 

οὖν Σεύθης: ᾿Ορθῶς λέγετε καὶ ἐγὼ τῷ νόμῳ τῷ ὑμετέρῳ 
- , “- 

πείσομαι. καὶ ὑμῖν μὲν ἡγεμόνας δώσω τῶν πρεσβυτάτων τοὺς 
᾽ , “- , ᾿ ἜΣ δι, τῳ τῷ ε . 
ἐμπειροτάτους τῆς χώρας, αὐτὸς δ᾽ ἐφέψομαι τελευταῖος τοὺς 

ἵππους ἔχων" ταχὺ γὰρ πρῶτος, ἂν δέῃ, παρέσομαι. σύνθημα 
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: - ᾽ ͵ ᾿ ᾿ ’, α ΦΝ, 
δ᾽ εἶπον ᾿Αθηναίαν κατὰ τὴν συγγένειαν. ταῦτα εἰπόντες 

ἀνεπαύοντο. 

Ἡνίκα δ᾽ ἣν ἀμφὶ μέσας νύκτας παρῆν Σεύθης ἔχων τοὺς 

ἱππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελταστὰς σὺν τοῖς ὅπλοις. 
ν᾿ Ἧ, “ὃ Ἁ ΄ , Ὁ Ἁ ς » ς -“ ς ᾿᾿ 

καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνας, οἱ μὲν ὁπλῖται ἡγοῦντο, οἱ δὲ 
ν' “ 

πελτασταὶ εἵποντο, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ὠπισθοφυλάκουν" ἐπεὶ δ᾽ ἡμέρα 
’ ἃ 

ἦν, ὁ Σεύθης παρήλαυνεν εἰς τὸ πρόσθεν καὶ ἐπήνεσε τὸν “Ελλη- 
Ν , Χ Μ ΄ ΦΡΡΟΝ Χ ἢ ϑ ΤᾺ 

νικὸν νόμον. πολλάκις γὰρ ἔφη νύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν ὀλίγοις 

πορευόμενος ἀποσπασθῆναι σὺν τοῖς ἵπποις ἀπὸ τῶν πεζῶν: 
κ "5 ὦ ΣΥῸΣ , , “ πο πδὺ» ἢ , » Χ 

νῦν δ᾽ ὥσπερ δεῖ ἁθρόοι πάντες ἅμα τῇ ἡμέρᾳ φαινόμεθα. ἀλλὰ 
«ς “ Ἀ ’ὔ’ » -“ Ἀ » ΄ » Ἁ Ἁ 

ὑμεῖς μὲν περιμένετε αὐτοῦ καὶ ἀναπαύσασθε, ἐγὼ δὲ σκεψά- 

μενός τι ἥξω. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἤλαυνε δί᾽ ὄρους ὁδόν τινα λαβών. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀφίκετο εἰς χιόνα πολλήν. ἐσκέψατο εἰ εἴη ἴχνη ἀνθρώ- 
“Ἃ , « Ψ᾿ Ε 2 ἤ » ᾿ δὲ » “Ἅ" ΘΡ Ἂ 

πων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ ἐναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ ἑώρα τὴν 

ὁδόν, ἧκε ταχὺ πάλιν καὶ ἔλεγεν: "Ανδρες, καλῶς ἔσται, ἢν θεὸς 

θέλῃ: τοὺς γὰρ ἀνθρώπους λήσομεν ἐπιπεσόντες. ἀλλ᾽ ἐγὼ 
Ἀ [ ’ »" ΄“ “ ΜΨ ἴδ ν ξ 

μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφυγὼν 

σημήνῃ τοῖς πολεμίοις: ὑμεῖς δ᾽ ἕπεσθε- κἂν λειφθῆτε, τῷ 
,ὔ Ὁ“ 4 “ ς “ ᾿Ὶ Ν », “ 7 

στίβῳ τῶν ἵππων ἕπεσθε. ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη ἥξομεν εἰς 
,ὔ , Ν Σ] ͵ 

κώμας πολλᾶς τε καὶ εὐδαίμονας. 
ε ,7ὔ ΜΠ ’, .ς ,ὔ »᾽ “ » Ἁ »“ Υ' Χ 

Ἡνίκα δ᾽ ἣν μέσον ἡμέρας, ἤδη τε ἣν ἐπὶ τοῖς ἄκροις καὶ 
ἐπὶ Ἁ « Ὧ - Σ - Ἁ Ἁ . ΄, λ»ν»Ἥ 

κατιδὼν τὰς κώμας ἧκεν ἐλαύνων πρὸς τοὺς οπλίτας καὶ ἔλεγεν" 

᾿Αφήσω ἤδη καταθεῖν τοὺς μὲν ἱππέας εἰς τὸ πεδίον, τοὺς δὲ 

πελταστὰς ἐπὶ τὰς κώμας. ἀλλ᾽ ἕπεσθε ὡς ἂν δύνησθε τάχιστα, 

ὅπως ἐάν τις ὑφιστῆται, ἀλέξησθε. ἀκούσας ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν 
,ὔ » Ἀ ,»ὦὋ«Ω Ἂν Ἁ 3 ΄ ΄, 5 Χ 

κατέβη ἀπὸ τοῦ ἵππου. καὶ ὃς ἤρετο: Τί καταβαίνεις ἐπεὶ 

σπεύδειν δεῖ: Οἶδα, ἔφη, ὅτι οὐκ ἐμοῦ μόνου δέῃ: οἱ δὲ ὁπλῖται 
“ “-“ δ “-“ 

θᾶττον δραμοῦνται καὶ ἥδιον, ἐὰν καὶ ἐγὼ πεζὸς ἡγῶμαι. μετὰ 

ταῦτα ᾧχετο, καὶ Τιμασίων μετ᾽ αὐτοῦ ἔχων ἱππεῖς ὡς τετταρά- 
“-“ [2 4 »-- -“ ΝΣ Ψ΄ Ἁ » ’ 

κοντα τῶν “Ελλήνων. ἘΞενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριά- 
Ἁ “ , 

κοντα ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. καὶ αὐτὸς μὲν 
Ἔ " ε κ“ - 

ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, Κι λεάνωρ δ᾽ ἡγεῖτο τῶν ἄλλων. ἐπεὶ ὃ 

ἐν ταῖς κώμαις ἦσαν, Σεύθης ἔχων ὅσον τριάκοντα ἱππέας προσε- 

λάσας εἶπε: Τάδε δή, ὦ Ἐενοφῶν, ἃ σὺ ἔλεγες: ἔχονται οἱ 

ἄνθρωποι: ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἱ ἱππεῖς οἴχονταί μοι ἄλλος ἄλλῃ 
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,’ὔ ᾿ ,΄ Ἁ , ΝΣ: , , ᾿] ΄ 

διώκων, καὶ δέδοικα μὴ συστάντες ἁθρόοι που κακόν τι ἐργά- 

σωνταῖ οἱ πολέμιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καταμένειν τινὰς 
- , Ἁ ς 

ἡμῶν: μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων. ᾿Αλλ᾽ ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ 

Ἐενοφῶν, σὺν οἷς ἔχω τὰ ἄκρα καταλήψομαι: σὺ δὲ Κλεάνορα 
, Ἂν “- ΄, “ Ἂ ΄ Ἀ Ἀ ’ 

κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας. 
ρ Ν “-“ » ͵ - » Ὡ Ἃ ᾽ ΄ὔ 

ἐπεὶ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν εἰς χίλια, 
7 »“ 

βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ 

ηὐλίσθησαν. 
» [4 

ΙΝ. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ κατακαύσας ὁ Σεύθης τὰς κώμας παντε- 
“ , ο ΄“ 

λῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπών, ὅπως φόβον ἐνθείη καὶ τοῖς 
ΜΝ φ [4 ΕΝ Ἁ “ Σ ΄ , Ἀ Ά 

ἄλλοις οἷα πείσονται, ἂν μὴ πείθωνται, ἀπήει πάλιν. καὶ τὴν 

μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίθεσθαι Ἡρακλείδην εἰς ἸΠέρινθον, 
" “ , ὅπως ἂν μισθὸς γένοιτο τοῖς στρατιώταις: αὐτὸς δὲ καὶ οἱ 

Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. οἱ δ᾽ ἐκλι- 

πόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη. ἣν δὲ χιὼν πολλὴ καὶ ψῦχος 
[ὦ “ Ἂν ΕΘ ΕΡῚ , ἘΣ Ξλὶ - 2 ΄ ον 3 

οὕτως ὥστε τὸ ὕδωρ ὃ ἐφέροντο ἐπὶ δεῖπνον ἐπήγνυτο καὶ ὁ οἶνος 
« ΄σ “ “-“ “ 

ὁ ἐν τοῖς ἀγγείοις, καὶ τῶν ᾿λλήνων πολλῶν καὶ ῥῖνες ἀπε- 
, Ν 5 Ν , [οὶ 5» ’ὔ -ζἷ ὦ ς -“ 

καίοντο καὶ ὦτα. καὶ τότε δῆλον ἐγένετο οὗ ἕνεκα οἱ Θρᾷκες 
Ν ) “ 2 Ἂ -“» ΄“ ΄“ ἈΝ »" » ΄ Ν 

τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς φοροῦσι καὶ τοῖς ὠσί, καὶ 

χιτῶνας οὐ μόνον περὶ τοῖς στέρνοις ἀλλὰ καὶ περὶ τοῖς μηροῖς, 
ΝΥ Ν ’, “ “ ᾿] ᾿ “Ὁ “ » » 9 » 

καὶ ζειρὰς μέχρι τῶν ποδῶν ἐπὶ τῶν ἵππων ἔχουσιν, ἀλλ᾽ οὐ 
΄ κα Ὁ τῇ ε ΄ " 

χλαμύδας. ἀφιεὶς δὲ τῶν αἰχμαλώτων ὁ Σεύθης εἰς τὰ ὄρη 

ἔλεγεν ὅτε εἰ μὴ καταβήσονται οἰκήσοντες καὶ πείσονται, ὅτι 
΄ ὁ “ Ν -“ 

κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σῖτον, καὶ ἀπολοῦνται 
κε κ“ Ν ν ε κ 

τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναῖκες καὶ παῖδες καὶ 
΄ ς Ν Ψ, Ε] “-» ς Ἀ ν.»ν ΄ 3 ΄ 

πρεσβύτεροι: οἱ δὲ νεώτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος κώμαις ηὐλέ 
« »-- - -“ 

ζοντο. καὶ ὁ Σεύθης καταμαθὼν ἐκέλευσε τὸν ἘΞξενοφῶντα τῶν 
Θ -“ Ἁ , , ’ Ν » 

ὁπλιτῶν τοὺς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθαι. καὶ ἀνα- 
ῇ “- Ἀ Ὁ “ ς Ἷ - ) Ν , Ν 

στάντες τῆς νυκτὸς ἅμα τῇ ἡμέρᾳ παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. καὶ 
“ 5 Ἀ ΝΜ “ ᾿Ὶ οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον: πλησίον γὰρ ἣν τὸ ὄρος" ὅσους δὲ 

ἔλαβε κατηκόντισεν ἀφειδῶς Σεύθης. 
[πὶ “" ΄ Δ 950... »“ 

᾿Επισθένης δ᾽ ἣν τις ᾿Ολύνθιος παιδεραστής, ὃς ἰδὼν παῖδα 
, ΄ 

καλὸν ἡβάσκοντα ἄρτι πέλτην ἔχοντα μέλλοντα ἀποθνήσκειν, 
»- “ . “ -“ ὌΝ Ἐ᾿ 

προσδραμὼν Ξενοφῶντα ἱκέτευε βοηθῆσαι παιδὶ καλῷ. καὶ ὃς 
“ Ὕ ΄ “ "“ “ Ἁ “Ὁ 

προσελθὼν τῷ Σεύθῃ δεῖται μὴ ἀποκτεῖναι τὸν παῖδα, καὶ τοῦ 

οῦ 
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“-“ ᾿" Ἀν Ο , 

᾿Ἐπισθένους διηγεῖται τὸν τρόπον, καὶ ὅτι λόχον ποτὲ συνελέξατο 
- γῸνχ Ὑ7 ΠΥ μ “ ΄ Ν Χ ΄ δὲ 

σκοπῶν οὐδὲν ἄλλο ἢ εἴ τινες εἶεν καλοί, καὶ μετὰ τούτων ἣν 
ξ ὰ , 5 5) ἀνὴρ ἀγαθός. ὁ δὲ Σεύθης ἤρετο: Ἢ καὶ θέλοις ἄν, ὦ ᾿ὑπίσ- 

- ἃ Ν Γ 

θενες, ὑπὲρ τούτου ἀποθανεῖν; ὃ δ᾽ ὑπερανατείνας τὸν τράχηλον, 

Παῖε, ἔφη, εἰ κελεύει ὁ παῖς καὶ μέλλει χάριν εἰδέναι. ἐπήρετο 
ιν ,ς Ν “ ᾽ ͵7 ᾽ Ν 3 " " Ῥ ᾽ " «ς 

ὁ Σεύθης τὸν παῖδα εἰ παίσειεν αὐτὸν ἀντ᾽ ἐκείνου. οὐκ εἴα ὁ 
»-“ ἴω «ς 

παῖς, ἀλλ’ ἱκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ἐνταῦθα ὁ ᾿Ἐὑπισ- 

θένης περιβαλὼν τὸν παῖδα εἶπεν: ᾿Ὧρα σοι, ὦ Σεύθη. περὶ 

τοῦδέ μοι διαμάχεσθαι": οὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα. ὁ δὲ Σεύθης 

γελῶν ταῦτα μὲν εἴα: ἔδοξε δὲ αυτῷ αὐτοῦ αὐλισθῆναι, ἵνα μηδ᾽ 

ἐκ τούτων τῶν κωμῶν οἱ ἐπὶ τοῦ ὄρους τρέφοιντο. καὶ αὐτὸς μὲν 
2 [ον ΄ ξ. δὴ 5 , ες δος ἐσθ ὶ [ον » " 
ἐν τῷ πεδίῳ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Ἐενοφῶν ἔχων τοὺς 
5 , 5 -“Ἵ ς Ν δ δ » ῇ , Ν ς », 

ἐπιλέκτους ἐν τῇ ὑπὸ τὸ ρος ἀνωτάτω κώμῃ; καὶ οἱ ἄλλοι 

“Ἕλληνες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καλουμένοις Θρᾳξὶ πλησίον κατεσκή- 

νησαν. 
Ν - 

Ἔκ τούτου ἡμέραι τ᾽ οὐ πολλαὶ διετρίβοντο καὶ οἱ ἐκ τοῦ 
" ἊΝ γᾺ Ν Ν », Ν δῶ Ν ὄρους Θρᾷκες κατωβαίνοντες πρὸς τὸν Σεύθην περὶ σπονδῶν καὶ 

᾿ -»-- “ “ ΄ὕ͵ 

ὁμήρων διεπράττοντο. καὶ ὁ ἘΞενοφῶν ἐλθὼν ἔλεγε τῷ Σεύθῃ 

ὅτι ἐν πονηροῖς σκηνοῖεν καὶ πλησίον εἶεν οἱ πολέμιοι: ἥδιον τ’ 

ἂν ἔξω αὐλίζεσθαι ἔφη ἐν ἐχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς 
-“ σ΄ » ᾿ θ ἃ δὲ θ »"“" Ρ) ΄ δῦ ξδ στεγνοῖς, ὥστε ἀπολέσθαι. ὃ δὲ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἔδειξεν 

Ι ς ὩΣ , } “Ὁ ᾿] , δὴ Ν » “ “-- - 

ὁμήρους παρόντας αὐτῶν. ἐδέοντο δὲ καὶ αὐτοῦ ἘΞενοφῶντος 

καταβαίνοντές τινες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαι σφίσι τὰς 
, ἃ -» - 

σπονδάς. ὃ δ᾽ ὡμολόγει καὶ θαρρεῖν ἐκέλευε καὶ ἠγγυῶτο 
» Ἂς ε μηδὲν αὐτοὺς κακὸν πείσεσθαι πειθομένους Σεύθῃ. οἱ δ᾽ ἄρα 

ταῦτ᾽ ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα. 
“- Ἂς “ “- 

Ταῦτα μὲν τῆς ἡμέρας ἐγένετο: εἰς δὲ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα 
ϑ ΄ 5 , 3 σχῶ, 33» ιν Ἧ Ν - Ν ἣν 

ἐπιτίθενται ἐλθόντες ἐκ τοῦ ὄρους οἱ Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μὲν 
ϑ' ς , Γ᾿ , - » ͵ Ν Ν Ω Μ Χ 

ἣν ὁ δεσπότης ἑκάστης τῆς οἰκίας" χαλεπὸν γὰρ ἣν ἄλλως τὰς 
2 » »-» 

οἰκίας σκότους ὄντος ἀνευρίσκειν ἐν ταῖς κώμαις: καὶ γὰρ αἱ 

οἰκίαι κύκλῳ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροῖς τῶν προβάτων 

ἕνεκα. ἐπεὶ δ᾽ ἐγένοντο κατὰ τὰς θύρας ἑκάστου τοῦ οἰκήματος, 

οἱ μὲν εἰσηκόντιζον, οὗ δὲ τοῖς σκυτάλοις ἔβαλλον, ἃ ἔχειν ἔφα- 
- » ΄ -“ ὃ , Ν λ , ΩΝ ὃ᾽ ᾽ ΄ σαν ὡς ἀποκόψοντες τῶν δοράτων τὰς λόγχας, οἵ δ᾽ ἐνεπτίμπτρασαν, 

-“ 5 ἴω 

καὶ Ἐξενοφῶντα ὀνομαστὶ καλοῦντες ἐξιόντα ἐκέλευον ἀποθνή- 
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σκειν, ἢ αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐτόν. καὶ ἤδη τε διὰ 
Ο: , 5 , Ὁ Ν 2 ,ὔ ΄ Ἁ Ἁ -- 

τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ ἐντεθωρακισμένοι οἱ περὶ τὸν ΞΞξενο- 
“ ἣ Ν 

φῶντα ἔνδον ἦσαν ἀσπίδας καὶ μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ 
΄ 5 -" ΄ » 4 Ἂ “΄ [2 

Σιλανὸς Μακίστιος ἐτῶν ὡς ὀκτωκαίδεκα σημαίνει τῇ σάλπιγγι" 

καὶ εὐθὺς ἐκπηδῶσιν ἐσπασμένοι τὰ ξίφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων 

ὠμάτων. οἱ δὲ Θρᾷκες φεύ ὅ δὴ , ἢ σκηνωμ ᾿ς [ν ρᾷκες φεύγουσιν, ὥσπερ δὴ τρόπος ἣν 
᾽ »" », , Ἀ ΄ Ν ᾽ -“ - 

αὐτοῖς, ὄπισθεν περιβαλλόμενοι τὰς πέλτας: καὶ αὐτῶν ὑπεραλ- 
Ἁ λ 

λομένων τοὺς σταυροὺς ἐλήφθησάν τινες κρεμασθέντες ἐνεχο- 

μένων τῶν πελτῶν τοῖς σταυροῖς" οἱ δὲ καὶ ἀπέθανον διαμαρτόντες 
“ ς λυ “- »-“ 

τῶν ἐξόδων: οἱ δὲ “Ἕλληνες ἐδίωκον ἔξω τῆς κώμης. τῶν δὲ 
“-“ οὴ [ο 

Θυνῶν ὑποστραφέντες τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρέχοντας 

παρ᾽ οἰκίαν καιομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους: καὶ 
Ε ε ᾽ὔ , Ἂ ,ὔ , ἈΝ ,ὔ 

ἔτρωσαν “ἱερωνυμόν τε ᾿᾿πιταλιέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην 

Λοκρὸν λοχαγόν: ἀπέθανε δὲ οὐδείς. κατεκαύθη μέντοι καὶ 
Ν ᾿ “- 

ἐσθής τινων καὶ σκεύη. Σεύθης δὲ ἧκε βοηθῶν σὺν ἑπτὰ 
“ »“ ἍὦἍ ἣν 

ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις καὶ τὸν σαλπικτὴν ἔχων τὸν Θράκιον. 
ΓΝ Ὶ 7 », [4 , 5 , -“ Ἀ Ὰ 

κἀὶ ἐπείπερ ἤσθετο, ὅσονπερ χρόνον ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ 
53 ἢ Ὁ -Α Ἀ “Ὁ , »" 

κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ: ὥστε καὶ τοῦτο φόβον συμπαρέσχε τοῖς 

πολεμίοις. ἐπεὶ δ᾽ ἦλθεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν ὅτι οἴοιτο 
“-“ Ἁ «ς , 

τεθνεῶτας πολλοὺς εὑρήσειν. 
᾽ ΄ὔ ς μ᾿ “ »“ δ «ς , » [οἱ 

Εκ τούτου ὁ Ἐξενοφῶν δεῖται. τοὺς ὁμήρους τε αὐτῷ παρα- : 
“ Ν 5 Ων Ν »᾿ » ΄, ’ ., Ἁ ΄ 

δοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὄρος, εἰ βούλεται, συστρατεύεσθαι: εἰ δὲ μή, 
, Ἁ Ρ 2) “ ἥ' « Υὰ διὸ ς Ἂς" 4θ Ἁ ς ΄ 

αὐτὸν ἐᾶσαι. τῇ οὖν ὑστεραίᾳ παραδίδωσιν ὁ Σεύθης τοὺς ὁμή- 
» »᾽ δ᾿ ,ὔ δ » 

ρους, πρεσβυτέρους ἄνδρας ἤδη, τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν, 

τῶν ὀρεινῶν, καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῇ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ 
΄ ὃ ’ ς Ὁ 6. 5 Χ [οὶ Ὃδ “- » ΄ 

τριπλασίαν δύναμιν ὁ Σεύθης- ἐκ γὰρ τῶν ᾿Οδρυσῶν ἀκούοντες 
Δ , 8 ΄ Ἁ ’ , Ὁ ἃ πράττει ὁ Σεύθης πολλοὶ κατέβαινον συστρατευσόμενοι. οἱ 

δὲ Θυνοὶ ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὄρους πολλοὺς μὲν ὁπλίτας. πολλοὺς 
Ν , Ἁ Ν ς - ΄ « , , 

δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππεῖς, καταβάντες ἱκέτευον σπεί. 
Ν , ς ᾿ , Ν » , 

σασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ πιστὰ λαμβάνειν 
« »- -“ 

ἐκέλευον. ὁ δὲ Σεύθης καλέσας τὸν Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ἃ 

λέγοιεν, καὶ οὐκ ἂν ἔφη σπείσασθαι, εἰ Ἐενοφῶν βούλοιτο τιμ- 
᾿ “ Ω ὡρήσασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. ὃ δ᾽ εἶπεν: ᾿Αλλ’ ἔγωγε 

«ς Ἂ ΄, Ν Ὁ 7, », ᾽ - » » " ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν, εἰ οὗτοι δοῦλοι ἔσονται ἀντ 
΄ “ “Ὁ Ν ἐξ 

ἐλευθέρων. συμβουλεύειν μέντοι ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους 
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λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κακὸν τι ποιεῖν, τοὺς δὲ γέροντας 

οἴκοι ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν ταύτῃ πάντες δὴ προσωμολόγουν. 
Ὁ δ « ΄ Χ ν Ἁ ς Ν 7ὔ “ 

Υ. Ὑπερβάλλουσι δὲ πρὸς τοὺς ὑπὲρ Βυζαντίου Θρᾷκας 

εἰς τὸ Δελτα καλούμενον: αὕτη δ᾽ ἣν οὐκέτι ἀρχὴ Μαισάδου, 

ἀλλὰ Τήρους τοῦ ᾿Οδρύσου [ ἀρχαίου τινός]. καὶ ὁ Ἡρακλείδης 
᾿ “ ΕΗ Ἁ Ἁ - » [ο τ ΄ ᾿ 

ἐνταῦθα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας παρῆν. καὶ Σεύθης ἐξαγα- 

γὼν ζεύγη ἡμιονικὰ τρία, οὐ γὰρ ἣν πλείω, τὰ δ᾽ ἄλλα βοεικά, 

καλέσας Ἐξενοφῶντα ἐκέλευε λαβεῖν, τὰ δὲ ἄλλα διανεῖμαι τοῖς 
ἿΞ ζ : --- κ᾿ ᾿ 5 ᾽ ᾿ ΄ 

στρατηγοῖς καὶ λοχαγοῖς. Ξενοφῶν δὲ εἶπεν: ᾿Εξμοὶ τοίνυν 
Ε] -“ Ἀ Φ -“ , δὲ “ “» ὃ ων “Ὁ 

ἀρκεῖ καὶ αὖθις λαβεῖν: τούτοις δὲ τοῖς στρατηγοῖς δωροῦ οἱ 

σὺν ἐμοὶ ἠκολούθησαν καὶ λοχαγοῖς. καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει 

ἕν μὲν Τιμασίων ὁ Δαρδανεύς, ἕν δὲ Κ λεάνωρ ὁ ̓ Ορχομένιος, ἕν 

δὲ Φρυνίσκος ὁ ᾿Αχαιός:- τὰ δὲ βοεικὰ ζεύγη τοῖς λοχαγοῖς 

κατεμερίσθη. τὸν δὲ μισθὸν ἀποδίδωσιν ἐξεληλυθότος ἤδη τοῦ 
Ἂν » , ς “-“  φ Ἂ ε ΄ δ «“ » 

μηνὸς εἴκοσι μόνον ἡμερῶν: ὁ γὰρ Ἡρακλείδης ἔλεγεν ὅτι οὐ 
, » ΄ ς 5 “---- “- » Χ 3 5 , 

πλέον ἐμπολήσαι. ὁ οὖν Ξενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπεν ἐπομόσας" 

Δοκεῖς μοι, ὦ Ἡρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδεσθαι Σεύθου" εἰ γὰρ 
5 ᾿ξ - Ἁ. ᾽ὔ ἦἾ ΡΝ ἊΝ Ν 2 

ἐκήδου, ἧκες ἂν φέρων πλήρη τὸν μισθὸν καὶ προσδανεισάμενος, 
εὐ ΑΥ Μ ΡῚ ὍΛ Χ » , ᾿ν ΓΩῪ “1.- , 

εἰ μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ ἱμάτια. 

᾿Εντεῦθεν ὁ Ηρακλείδης ἠχθέσθη τε καὶ ἔδεισε μὴ ἐκ τῆς 

Σεύθου φιλίας ἐκβληθείη, καὶ ὅ,τι ἐδύνατο ἀπὸ ταύτης τῆς 

ἡμέρας Ξενοφῶντα διέβαλλε πρὸς Σεύθην. οἱ μὲν δὴ στρα- 
“- »- -“ 5 ΄ “ » 53 Ἁ , να 

τιῶται Ἐξενοφῶντι ἐνεκάλουν ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν: Σεύθης 

δὲ ἤχθετο αὐτῷ ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν μισθόν. 
Ν ,ὔ Ν ποθῶν 5 ’ ε 5 δὰ δ) τὸς ΄ » , 

καὶ τέως μὲν αἰεὶ ἐμέμνητο ὡς, ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν ἀπέλθη, 

παραδώσει αὐτῷ Βισάνθην καὶ Τ'ανον καὶ Νέον τεῖχος: ἀπὸ δὲ 

τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. ὁ γὰρ Ἥρα- 

κλείδης καὶ τοῦτο διεβεβλήκει ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παρα- 

διδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι. 

Ἔν τούτου ὁ μὲν Ἐενοφῶν ἐβουλεύετο τί χρὴ ποιεῖν περὶ 
“ιν " ΄ ς ς ε ͵ ᾽ ᾿ ᾿ 

τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι" ὁ δ᾽ Ἡρακλείδης εἰσαγαγὼν τοὺς 
ὕλλ, Ἁ ᾿Ὶ ᾿ς 40 Χ, ,’ὔ » ;, » Ἢ Ὁ ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύθην λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτοὺς ὅτι 

Ε) Ἁ Ἃ - »" . “ Ν ἊΝ Ὧν ΞΞ: “Ὁ , οὐδὲν ἂν ἧττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε 

μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπτλεων παρέσεσ- 

θαι δυοῖν μηνοῖν, καὶ συστρατεύεσθαι ἐκέλευε. καὶ ὁ Τιμασίων 
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- » »“᾿ Ἁ ’ὔ ᾽ . Ἁ ; “ Ἁ ᾿» » 

εἶπεν: ᾿Εγῶ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἂν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλῃ εἶναι 

στρατευσαίμην ἂν ἄνευ Ἐενοφῶντος. καὶ ὁ Φρυνίσκος καὶ ὁ 

Κλεάνωρ συνωμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. ἐντεῦθεν ὁ Σεύθης ἐλοι- 

δόρει τὸν Ἡρακλείδην ὅτι οὐ παρεκάλει καὶ Ἐενοφῶντα. ἐκ δὲ 
’ »" » Ἃ , Δ Ἁ Ἁ “ε ΄ 

τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. ὃ δὲ γνοὺς τοῦ Ηρακλείδου 

τὴν πανουργίαν ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν πρὸς τοὺς 

ἄλλους στρατηγούς. παρέρχεται λαβὼν τούς τε στρατηγοὺς 

πάντας καὶ τοὺς λοχαγούς. 
. -" Ν “ : , , . -“" 

Καὶ ἐπεὶ πάντες ἐπείσθησαν. συνεστρατεύοντο καὶ ἀφικνοῦνται 

ἐν δεξιᾷ ἔχοντες τὸν ΠΠ}όντον διὰ τῶν Μελινοφάγων καλουμένων 
»" Ἁ »-" 

Θρᾳκῶν εἰς τὸν Σαλμυδησσόν. ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεου- 
-»" -“ 5 , 

σῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ ἐκπίπτουσι: τέναγος γάρ ἐστιν 

ἐπὶ πάμπολυ τῆς θαλάττης. καὶ Θρᾷκες οἱ κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες 

στήλας ὁρισάμενοι τὰ καθ᾽ αὑτοὺς ἐκπίπτοντα ἕκαστοι λήζονται" 

τέως δὲ ἔλεγον πρὶν ὁρίσασθαι ἁρπάζοντας πολλοὺς ὑπ᾽ ἀλλή- 
΄ὔ΄ “-“ ΄“ 

λων ἀποθνήσκειν. ἐνταῦθα ηὑρίσκοντο πολλαὶ μὲν κλῖναι, 

πολλὰ δὲ κιβώτια, πολλαὶ δὲ βίβλοι γεγραμμέναι, καὶ τἄλλα 
Χ ὦ » ͵΄ ΄ ΄ » ᾽ κ 

πολλὰ ὅσα ἐν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι ἄγουσιν. ἐντεῦθεν 

ταῦτα καταστρεψάμενοι ἀπῇσαν πάλιν. ἔνθα δὴ Σεύθης εἶχε 

στράτευμα ἤδη πλέον τοῦ ᾿Ελληνικοῦ: ἔκ τε γὰρ ᾿Οδρυσῶν πολὺ 

ἔτι πλείους κατεβεβήκεσαν καὶ οἱ αἰεὶ πειθόμενοι συνεστρα- 

τεύοντο. κατηυλίσθησαν δ᾽ ἐν τῷ πεδίῳ ὑπὲρ Σηλυμβρίας ὅσον 

τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς θαλάττης. καὶ μισθὸς μὲν 
ΕῚ ,ὔ » ͵ Ν Ἃ Ἁ ---ο “ [74 -“ 

οὐδείς πω ἐφαίνετο: πρὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οἵ τε στρατιῶται 

παγχαλέπως εἶχον ὅ τε Σεύθης οὐκέτι οἰκείως διέκειτο, ἀλλ᾽ 

ὁπότε συγγενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἤδη ἀσχολίαι 

ἐφαίνοντο. 

ΥΙ. Ἔν τούτῳ τῷ χρόνῳ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν ὄντων 

ἀφικνεῖται Χαρμῖνός τε ὁ Λάκων καὶ Ἰ]ολύνικος παρὰ Θίβρωνος, 
᾿ Ὁ ,ὔ .»“ ’ 5 Ἷ 

καὶ λέγουσιν ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ στρατεύεσθαι ἐπὶ Τισσα- 

φέρνην, καὶ Θίβρων ἐκπέπλευκεν ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται 
ΤᾺ -»" ΄-“] ἣν, Ἁ 

ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ λέγει ὅτι δαρεικὸς ἑκάστῳ ἔσται μισθὸς 

τοῦ μηνός, καὶ τοῖς λοχαγοῖς διμοιρία, τοῖς δὲ στρατηγοῖς τετρα- 

μοιρία. 
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, [ἐ 5 Ἕ, Ν “ «“ “ ,ὔ -“ 

πυθόμενος ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσι λέγει τῷ Σεύθῃ ὅτι κάλ- 

λιστὸν τι γεγένηται" οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ 16 
΄ Χ Χ "] , ΄ » ὃ , δὲ Χ ’ στρατεύματος, σὺ δὲ οὐκέτι δέῃ ἀποδιδοὺς δὲ τὸ στράτευμα 

[οἱ ᾽ "“" Ν δὲ γ᾽ , » ΄, ἊΝ ;ὔ » ἀν χαριῇ αὐτοῖς, σὲ δὲ οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισθόν, ἀλλ 
3 “- “ ς ΄ 

8 ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. ἀκούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κελεύει 
Χ ᾽ 

παράγειν: καὶ ἐπεὶ εἶπον ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ἥκουσιν, ἔλεγεν 

ὅτι τὸ στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καὶ σύμμαχος εἶναι 15 οΝ 

΄ »" » οἷ » ᾿ ,ὔ Ἄν κα ΄ “ 

βούλεται, καλεῖ τε αὐτοὺς ἐπὶ ξένια" καὶ ἐξένιζε μεγαλοπρεπῶς. 

Ξενοφῶντα δὲ οὐκ ἐκάλει, οὐδὲ τῶν ἄλλων στρατηγῶν οὐδένα. 
9 ᾽Α δὲ “ ὃ , 4 » Ν ᾿ »- “, » 7 4 ἐρωτώντων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων τίς ἀνὴρ εἴη Ξενοφῶν ἀπεκρί- 

νατο ὅτι τὰ μὲν ἄλλα εἴη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ: καὶ διὰ 

τοῦτο χεῖρόν ἐστιν αὐτῷ. καὶ οἱ εἶπον, ᾿Αλλ’ ἢ δημαγωγεῖ ὁ 20 
ς 3 5 ἀνὴρ τοὺς ἄνδρας; καὶ ὁ Ἡρακλείδης, Τ]άνυ μὲν οὖν, ἔφη. ἾΑρ᾽ 

Φ' Μ Ν ΓΙ -“ 5 ᾿, οΣ » ο Δ} ἡ 

οὖν. ἔφασαν, μὴ καὶ ἡμῖν ἐναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς: ᾿Αλλ᾽ ἢν 

ὑμεῖς, ἔφη ὁ ἩΗρακλείδης, συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπόσχησθε τὸν 
᾽ “ “- 

μισθόν, ὀλίγον ἐκείνῳ προσχόντες ἀποδραμοῦνται σὺν ὑμῖν. 

6 Πῶς οὖν ἄν, ἔφασαν, ἡμῖν συλλεγεῖεν; Αὔριον ὑμᾶς, ἔφη ὁ 25 
ἐν ΄ 53 -“ 

Ηρακλείδης, πρῷ ἄξομεν πρὸς αὐτούς καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν 

ὑμᾶς ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αὕτη μὲν ἡ ἡμέρα οὕτως 
»Ἢ 

ἔληξεν. 
“" δ᾽ ς "ᾷ » ον Ἄν ἮΝ , Ὰ , 

,“ Τἢ ὑστεραίᾳ ἄγουσιν ἐπὶ τὸ στράτευμα τοὺς Λάκωνας 
΄ κ Η 

Σεύθης τε καὶ Ἡρακλείδης, καὶ συλλέγεται ἡ στρατιά. τὼ δὲ 80 
4 “-“" “-“ , 

Λάκωνε ἐλεγέτην ὅτι Λακεδαιμονίοις δοκεῖ πολεμεῖν Τισσαφέρνει 

τῷ ὑμᾶς ἀδικήσαντι": ἢν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε ἐχθρὸν τιμωρή- 
δὰ Ω ε “- “ 

σεσθε καὶ δαρεικὸν ἕκαστος οἴσει τοῦ μηνὸς ὑμῶν, λοχαγὸς δὲ 

8 τὸ διπλοῦν, στρατηγὸς δὲ τὸ τετραπλοῦν. καὶ οἱ στρατιῶται 
» ’ὔ 5 Ἂν, ᾽ Χ » Υ̓ 4 μῷ " , ΄΄- ἄσμενοί τε ἤκουσαν καὶ εὐθὺς ἀνίσταταί τις τῶν ᾿Αρκάδων τοῦ 85 
μ- “-“ ΄ “-“ 

Ξενοφῶντος κατηγορήσων. παρῆν δὲ καὶ Σεύθης βουλόμενος { ) Ἷ Μμ 
] ’ 

9 εἰδέναι τί πραχθήσεται, καὶ ἐν ἐπηκόῳ εἱστήκει ἔχων ἑρμηνέα" 

ξυνίει δὲ καὶ αὐτὸς ἑλληνιστὶ τὰ πλεῖστα. ἔνθα δὴ λέγει ὁ 
᾿ »" ᾿ Ὰ Αρκάς: ᾿Αλλ’ ἡμεῖς μέν, ὦ Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἣμεν 

παρ᾽ ὑμῖν, εἰ μὴ Ἐενοφῶν ἡμᾶς δεῦρο πείσας ἀπήγαγεν, ἔνθα δὴ 40 ᾽ ( Ἵ Ι ᾽ 7 

ἡμεῖς μὲν τὸν δεινὸν χειμῶνα στρατευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν 
ἠδὲ ΄ ἃ δὲ Ν - , , Μ οὐδ τ ΄ οὐδὲν πεπαύμεθα- ὃ δὲ τοὺς ἡμετέρους πόνους ἔχει: καὶ Σεύθης 

10 ἐκεῖνον μὲν ἰδίᾳ πεπλούτικεν, ἡμᾶς δὲ ἀποστερεῖ τὸν μισθόν" 
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“ “ κ , 5 ΤΆ ᾿ ᾽ - » 
ὥστε [ὅ γε πρῶτος λέγων] ἐγὼ μὲν εἰ τοῦτον ἴδοιμι καταλευ- 
θ ’ὔ Ἀ ὃ , ὃ ͵ ᾿ εν -“" Τλ ὶ Ἁ θὲ » 

σθέντα καὶ δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεῖλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἄν 
ὃ “Ἣν ἣν ἠδὲ ϑοὺΝ “ ’ ΝΜ , 

μοι δοκῶ ἔχειν καὶ οὐδὲν ἐπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχθεσθαι. μετὰ 
“ Μ » ’ ες “ τὸν ᾽ Ν ’ »"-- -“ 

τοῦτον ἄλλος ἀνέστη ὁμοίως καὶ ἄλλος. ἐκ δὲ τούτου Ξενοφῶν 

ἔλεξεν ὧδε. 
3 »“" » ΄ 

᾿Αλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ, ὁπότε 
ἥν Ὡπρῖ κ ΦΉ 2:3. τι ας ἄ » ᾽ - ΄ ΄ 

γε καὶ ἐγὼ νῦν ὑφ᾽ ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ᾧ πλείστην προθυμίαν 
“ -“ Ν “-“ 

ἐμαυτῷ γε δοκῶ συνειδέναι περὶ ὑμᾶς παρεσχημένος. ἀπετρα- 
᾿ , Μ Ε « ’ ᾽ Ἁ Ἁ ΄ Ψ 

πόμην μέν γε ἤδη οἴκαδε ὡρμημένος, οὐ μὰ τὸν Δία οὔτοι 
,’ Φ “-“ ἥ , » Ἀ »" Ἂ ’ ᾿] ) , 

πυνθανόμενος ὑμᾶς εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις 

εἶναι ὡς ὠφελήσων εἴ τι δυναίμην. ἐπεὶ δὲ ἦλθον, Σεύθου 
Ἀ Ἁ » ’ Ν 5» Ἂν ΄ ᾿ Ἀ 

τουτουὶ πολλοὺς ἀγγέλους πρὸς ἐμὲ πέμποντος καὶ πολλὰ 
» ε - »" ΄“ 

ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, τοῦτο 

μὲν οὐκ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ὑμεῖς ἐπίστασθε. ἦγον δὲ 

ὅθεν ὠόμην τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς εἰς τὴν ᾿Ασίαν διαβῆναι. ταῦτα ῥόμην τάχ μ ὴ ιαβῆναι. 
Ν , ιν εξ, ἢ 4 ΦεΦ “ »Μ ’, 

γάρ καὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι καὶ ὑμᾶς ἤδειν βουλομέ. 
͵ὔ » 

νους. ἐπεὶ δ᾽ ᾿Αρίσταρχος ἐλθὼν σὺν τριήρεσιν ἐκώλυε διαπλεῖν 
“ ἈΝ ΄ 5 -“ [ 

ἡμᾶς, ἐκ τούτου, ὅπερ εἰκὸς δήπου ἣν, συνέλεξα ὑμᾶς, ὅπως 
Υ̓ » »-“ ΄“ , 

βουλευσαίμεθα ὅ,τι χρὴ ποιεῖν. οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν 

᾿Αριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἷς Χερρόνησον πορεύεσθαι, 

ἀκούοντες δὲ Σεύθου πείθοντος ἑαυτῷ συστρατεύεσθαι, πάντες 
Ἁ »“"Ἵ 

μὲν ἐλέγετε σὺν Σεύθη ἰέναι, πάντες δ᾽ ἐψηφίσασθε ταῦτα: τί 
ον “- ΝΥ 3᾿ [ον 5 ,ὔ » Ν ᾿ ΄“ » -“ . »“"»Ἤ ᾽ , 

οὖν ἐγὼ ἐνταῦθα ἠδίκησα ἀγαγὼν ὑμᾶς ἔνθα πᾶσιν ὑμῖν ἐδόκει; 
Μ ΄ “ -“ ᾽ 

ἐπεί γε μὸν ψεύδεσθαι ἤρξατο Σεύθης περὶ τοῦ μισθοῦ, εἰ μὲν 
“- “ - Ἁ 

ἐπαινῶ αὐτόν. δικαίως ἄν με καὶ αἰτιῷσθε καὶ μισοῖτε" εἰ δὲ 

πρόσθεν αὐτῷ πάντων μάλιστα φίλος ὧν νῦν πάντων διαφορώ- 
, ᾿] »-“" “Ὁ » ὃ Ἷ Ὁ “-“ « ’ » Ν νὸν ’ - " 

τατός εἰμι, πῶς ἂν ἔτι δικαίως ὑμᾶς αἱρούμενος ἀντὶ Σεύθου ὑφ 

ὑμῶν αἰτίαν ἔχοιμι περὶ ὧν πρὸς τοῦτον διαφέρομαι: 
» 9 ΠῚ ᾿] “Ἀ [ς » Ν Ἀ ς ΙΑ » Ν 

Αλλ᾽ εἴποιτ᾽ ἂν ὅτι ἔξεστι καὶ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα παρὰ 
ἘΣ , » - δ ΣΥΝ ὐ᾽ 7» ἃ "» » ν 
Σεύθου τεχνάζειν. οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γέ ἐστιν, εἴπερ ἐμοὶ 

ἐτέλει τι Σεύθης, οὐχ οὕτως ἐτέλει δήπου ὡς ὧν τε ἐμοὶ δοίη 
ὦ ἘΠ γι 

στέροιτο καὶ ἄλλα ὑμῖν ἀποτείσειεν, ἀλλ᾽ οἶμαι, εἰ ἐδίδου, ἐπὶ 
’ Ἀ ἣΝ ἢ, " 5» Ἁ Ἁ "»" ἣν » 7 -" "΄“ Ἂς ’ 

τούτῳ δὴ ἐδίδου ὅπως ἐμοὶ δοὺς μεῖον μὴ ἀποδοίη ὑμῖν τὸ πλέον. 

εἰ τοίνυν οὕτως ἔχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα ματαίαν 

ταύτην τὴν πρᾶξιν ἀμφοτέροις ἡμῖν ποιῆσαι, ἐὰν πράττητε 
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αὐτὸν τὰ χρήματα. δῆλον γὰρ ὅτι Σεύθης, εἰ ἔχω τι παρ 

αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καὶ ἀπαιτήσει μέντοι δικαίως, ἐὰν μὴ 

βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ ἐφ᾽ ἣ ἐδωροδόκουν. ἀλλὰ πολλοῦ 
»-“ »" 9 -“ Ἁ 

μοι δοκῷ δεῖν τὰ ὑμέτερα ἔχειν: ὀμνύω γὰρ ὑμῖν θεοὺς ἅπαντας 
Ν , ὃ᾽ 15 Χ ἰδέ ᾿ ’ ςν 46 » Μ Ω δὲ 

καὶ πάσας μηδ᾽ ἃ ἐμοὶ ἰδίᾳ ὑπέσχετο Σεύθης ἔχειν: πάρεστι δὲ 
ΝῚ 3νν . Ἂν Ἁ » ΄ ΄ὔ ΄ » Ε] “ [2 Ἀ “- 

καὶ αὐτὸς καὶ ἀκούων σύνοιδέ μοι εἰ ἐπιορκῶ: ἵνα δὲ μᾶλλον 
, ἈΝ “ ς ΝΜ Ἀ » 

θαυμάσητε, συνεπόμνυμι μηδὲ ἅ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἔλαβον 
᾽ , Ἀ ͵΄ νι Ψ - κ᾿ » 

εἰληφέναι, μὴ τοίνυν μηδὲ ὅσα τῶν λοχαγῶν ἔνιοι. 
᾿ ,ὔ ὃ} ΜΕ! ΄ Ξ Μ ΜΨΜ ὃ “ “ ΄ὔ 

Καὶ τί δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν; μην, ἄνδρες, ὅσῳ μᾶλλον συμφέ. 
’΄ Ν , ͵ Ἂ -“ » Ν ΄ ροιμι τούτῳ τὴν τότε πενίαν, τοσούτῳ μᾶλλον αὐτὸν φίλον 

ὁ ς , ΄ φΡ ἐΝν ἈΝ ἐὦ ἈΡῸΝ δ' τ γε ΕῚ ποιήσεσθαι, ὁπότε δυνασθείηἤ. ἐγὼ δὲ ἅμα τε αὐτὸν ὁρῶ εὖ 
μὰ “- 

πράττοντα καὶ γιγνώσκω δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. εἴποι δή τις 
Μ, », ᾽ ΄ Ὁ ΄ Ε , Ν Χ Ἂν ἄν, οὔκουν αἰσχύνῃ οὕτω μώρως ἐξαπατώμενος: ναὶ μὰ Δία 
᾽ , ᾿΄ ΜΨ δ. ΚΘ Ἁ ᾿ς Μ » , ,ὔ ησχυνόμην μέντἄν, εἰ ὑπὸ πολεμίου γε ὄντος ἐξηπατήθην: φίλῳ 
Δ 3 - Μ , -" ἍΜ 6 }.5 “Ὁ :] ᾿ δὲ ὄντι ἐξαπατᾶν αἴσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἢ ἐξαπατᾶσθαι. ἐπεὶ 

εἴ γε πρὸς φίλους ἐστὶ φυλακή, πᾶσαν οἶδα ἡμᾶς φυλαξαμένους 

ὡς μὴ παρασχεῖν τούτῳ πρόφασιν δικαίαν μὴ ἀποδιδόναι ἡμῖν 
ἃ 4 ’, Μ, ἣν Σ Υ͂ “Ὁ » Ἁ Μ, . ἃ ὑπέσχετο" οὔτε γὰρ ἠδικήσαμεν τοῦτον οὐδὲν οὔτε κατεβλακεύ- 

Α ΄ ΠΣ Ἀ ὃ ͵ 58 χ »1.5 ἡ δἰ τς 
σαμεν τὰ τούτου οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ᾽ ὅ,τι ἡμᾶς 

οὗτος παρεκάλεσεν. 
᾿ “ - 

᾿Αλλά, φαίητε ἄν, ἔδει τὰ ἐνέχυρα τότε λαβεῖν, ὡς μηδ᾽ εἰ 
᾽ Ὰς 7 5 κ ᾿ κ Ἀν τ 5 ΄ τ 5. ἘΝ ἐβούλετο ἐδύνατο ἐξαπατᾶν. πρὸς ταῦτα δὴ ἀκούσατε ἅ ἐγὼ 

,ὔ 

οὐκ ἄν ποτε εἶπον τούτου ἐναντίον. εἰ μή μοι παντάπασιν ἀγνώ- 
Η - - ΕῚ , ᾽ ἄγαν, , » ΄ μονες ἐδοκεῖτε εἶναι ἢ λίαν εἰς ἐμὲ ἀχάριστοι. ἀναμνήσθητε 

γὰρ ἐν ποίοις τισὶ πράγμασιν ὄντες ἐτυγχάνετε, ἐξ ὧν ὑμᾶς ἐγὼ 
» ἵ. .Ἷ Ἂ ] 5 δ ,ὔ ὃ“ , 

ἀνήγαγον πρὸς Σεύθην. οὐκ εἰς μὲν Πέρινθον προσῇτε πόλιν, 
᾽ ΄ “τ ἸἋ ς " ᾽ " ᾽ , » 
Ἀρίσταρχος δ᾽ ὑμᾶς ὁ Λακεδαιμόνιος οὐκ εἴα εἰσιέναι ἀπο- 

κλείσας τὰς πύλας: ὑπαίθριοι δ᾽ ἔξω ἐστρατοπεδεύετε, μέσος δὲ 

χειμὼν ἣν, ἀγορᾷ δὲ ἐχρῆσθε σπάνια μὲν ὁρῶντες τὰ ὦνια, 

σπάνια δ᾽ ἔχοντες ὅτων ὠνήσεσθε, ἀνάγκη δὲ ἣν μένειν ἐπὶ 
’ὔ “- ἃ “-“ Θράκης" τριήρεις γάρ ἐφορμοῦσαι ἐκώλυον διαπλεῖν- εἰ δὲ μένοι 

5 , 5 » Ν Ἁ δ »-“" ᾿ Σ ΄, 

τις, ἐν πολεμίᾳ εἶναι, ἔνθα πολλοὶ μὲν ἱππεῖς ἦσαν ἐναντίοι, 
Ἀ Χ [4 [ς »" Ν ς Ἁ Ἃ Φ - « ’ ΝΥ πολλοὶ δὲ πελτασταί, ἡμῖν δὲ ὁπλιτικὸν μὲν ἣν ᾧ ἁθρόοι μὲν 

φΕΡ Ψ Ἷ, Χ [4 », ΕΝ 2 , -“ ’ . ,ὔ 

ἰόντες ἐπὶ τὰς κώμας ἴσως ἂν ἐδυνάμεθα σῖτον λαμβάνειν οὗδέν 

τι ἄφθονον, ὅτῳ δὲ διώκοντες ἂν ἢ ἀνδράποδα ἢ πρόβατα κατε- 
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λαμβάνομεν οὐκ ἣν ἡμῖν: οὔτε γὰρ ἱππικὸν οὔτε πελταστικὸν 

ἔτι ἐγὼ συνεστηκὸς κατέλαβον παρ᾽ ὑμῖν. 

Εἰ οὖν ἐν τοιαύτῃ ἀνάγκῃ ὄντων ὑμῶν μηδ᾽ ὁντιναοῦν μισθὸν 

προσαιτήσας Σεύθην σύμμαχον ὑμῖν προσέλαβον, ἔχοντα καὶ 

ἱππέας καὶ πελταστὰς ὧν ὑμεῖς προσεδεῖσθε, ἣ κακῶς ἂν ἐδόκουν 
ΕΣ ἤ κ- “- ἣν 26 - ΄ ᾿ ΄ ΄, 
ὑμῖν βεβουλεῦσθαι πρὸ ὑμῶν: τούτων γὰρ δήπου κοινωνήσαντες 

΄“ ͵ "» 

καὶ σῖτον ἀφθονώτερον ἐν ταῖς κώμαις ηὑρίσκετε διὰ τὸ ἀναγκά- 
Ἃ “ Ν -“ ΄’ 

ζεσθαι τοὺς Θρᾷκας κατὰ σπουδὴν μᾶλλον φεύγειν, καὶ προ- 
, Ἁ » , “- ’ὔ Ἁ ’ » ’ 

βάτων καὶ ἀνδραπόδων μᾶλλον μετέσχετε. καὶ πολέμιον οὐκέτι 

οὐδένα ἑωρῶμεν ἐπειδὴ τὸ ἱππικὸν ἡμῖν προσεγένετο: τέως δὲ 
, ΡΠ δὲ ᾿ ͵ - ,ὔ Ὁ ἜΞ 4 

θαρραλέως ἡμῖν ἐφείποντο οἱ πολέμιοι καὶ ἱππικῷ καὶ πελτα- 
“ “ -ς 

στικῷ κωλύοντες μηδαμῇ κατ᾽ ὀλίγους ἀποσκεδαννυμένους τὰ 
᾽ , ᾽ ΄ τις ΄ ᾽ ᾿ . ες , 
ἐπιτήδεια ἀφθονώτερα ἡμᾶς πορίζεσθαι. εἰ δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων 
« »"Ὕ ’ Ἁ » , Ἁ , Ἁ Ἅ, , 

ὑμῖν ταύτην τὴν ἀσφάλειαν μὴ πάνυ πολὺν μισθὸν προσετέλει 

τῆς ἀσφαλείας, τοῦτο δή τι σχέτλιον πάθημα καὶ διὰ τοῦτο 

οὐδαμῇ οἴεσθε χρῆναι ζῶντα ἐμὲ ἀνεῖναι: 

Νῦν δὲ δὴ πῶς ἀπέρχεσθε: οὐ διαχειμάσαντες μὲν ἐν ἀφθό- 
-“ 5 , Ἁ 9 Μ “- » , 

νοις τοῖς ἐπιτηδείοις, περιττὸν δ᾽ ἔχοντες τοῦτο εἴ τι ἐλάβετε 
Ν τὸ ’ - Ἁ Ἁ [ον [4 2 [ον ᾿ -“ 

παρὰ Σεύθου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων ἐδαπανᾶτε. καὶ ταῦτα 

πράττοντες οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ὑμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὔτε 

ζῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι καλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ βαρ- 

βάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ καὶ ἐκεῖνο σῶον ἔχετε καὶ πρὸς 

ἐκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε καὶ τοὺς ἐν τῇ Εὐρώπῃ 

Θρᾷκας ἐφ᾽ οὕς ἐστρατεύσασθε κρατήσαντες; ἐγὼ μὲν ὑμᾶ ρᾷ ρ ρατήσαντες: ἐγὼ μὲν ὑμᾶς 
φημι δικαίως ἂν ὧν ἐμοὶ χαλεπαίνετε τούτων τοῖς θεοῖς χάριν 

εἰδέναι ὡς ἀγαθῶν. 

Καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν καὶ 
Ἵν 2 Ἕ ΄ - ΝΜ Ε] ἣἂ Ν “ Ἁ , ᾽ “-“ 

τὰ ἐμὰ σκέψασθε ὡς ἔχει. ἐγὼ γὰρ ὅτε μὲν πρότερον ἀπῇα 

οἴκαδε, ἔχων μὲν ἔπαινον πολὺν πρὸς ὑμῶν ἀπεπορευόμην, ἔχων 

δὲ δι᾿ ὑμᾶς καὶ ὑπὸ τῶν ἄλλων ᾿ Ελλήνων εὔκλειαν. ἐπιστευόμην 

δὲ ὑπὸ Λακεδαιμονίων: οὐ γὰρ ἄν με ἔπεμπον πάλιν πρὸς ὑμᾶς. 
“-“ ἊΣ “- 

νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Λακεδαιμονίους ὑφ᾽ ὑμῶν διαβεβλη- 
,ὔ ςτὸ , δὲ ᾽ , ἊΨ Χ . -“ ΠῚ » δ 

μένος, Σεύθη δὲ ἀπηχθημένος ὑπὲρ ὑμῶν, ὃν ἤλπιζον εὖ ποιήσας 
θ᾽ ς “- ᾽ Ἁ Ν 2 ᾿Ν Χ ᾿ , ᾽ ἤ 

μεθ᾽ ὑμῶν ἀποστροφὴν καὶ ἐμοὶ καλὴν καὶ παισίν, εἰ γένοιντο, 
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καὶ ταῦτα πολὺ κρείττοσιν ἐμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδὲ 
ἴον ο ε »“" 

νῦν πω πέπαυμαι ὅ,τι δύναμαι ἀγαθὸν ὑμῖν, τοιαύτην ἔχετε 

γνώμην περὶ ἐμοῦ. 

᾿Αλλ’ ἔχετε μέν με οὔτε φεύγοντα λαβόντες οὔτε ἀποδιδρά- 

σκοντα" ἢν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ἴστε ὅτε ἄνδρα κατακεκονότες 

ἔσεσθε πολλὰ μὲν δὴ πρὸ ὑμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν 

ὑμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ 

μέρος, θεῶν δ᾽ ἵλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ 

σὺν ὑμῖν στησάμενον, ὅπως δέ γε μηδενὶ τῶν “Ελλήνων πολέ- 
-“ , “ [, 

μιοι γένοισθε, πᾶν ὅσον ἐγὼ ἐδυνάμην πρὸς ὑμᾶς διατεινάμενον. 
Χ Ν “- δῦ ν τἊςε » » . ΄ “ ΕΝ [χὰ 

καὶ γὰρ νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπῃ ἂν ἕλησθε 
ἣ Ἂν - ἅ Ἃ , ς “ χορ, τὰ δ: τὸν 

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὑμεῖς δέ, ὅτι πολλὴ ὑμῖν 

εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνθα δὴ ἐπεθυμεῖτε πάλαι, δέονταί 
« “ { , ’ Ν δὴ ς , Χ τε ὑμῶν οἱ μέγιστον δυνάμενοι, μισθὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ 

ε 3 κ 
ἥκουσι Λακεδαιμόνιοι οἱ κράτιστοι νομιζόμενοι εἶναι, νῦν δὴ 

καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατακαίνεν: οὐ μὴν ὅτε 

γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἣμεν, ὦ πάντων μνημονικώτατοι, ἀλλὰ καὶ 

πατέρα ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ αἰεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνῆσθαι ὑπισχνεῖσθε. 

οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὗτοί εἰσιν οὗ νῦν ἧκον ἐφ᾽ ὑμᾶς" 
“ Ἐ 5 Ν ἈΦ ᾿} Ἁ ’ -“ ἿΔ 53 ἴω 

ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ, τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι 
; “ 3 Ν ὄντες περὶ ἐμέ. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐπαύσατο. 

- ᾿ ε Ἔ ᾿ 
Χαρμῖνος δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν: Οὐ τὼ σιώ, 

ὃ ἍΠ5 Ν ’ . ζ -» ἌὌρι5 Ν ’ ΄, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῳ χαλεπαίνειν" 

ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σεύθης γὰρ ἐρωτῶντος 
“ μ»- »“ 

ἐμοῦ καὶ ἸΤολυνίκου περὶ Ἐξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη ἄλλο μὲν 

οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶνει" 
Ξ ,ι κ κα ΡΝ 

διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ 
Ν ᾽ “ 3 Ἁ 5 οἷ ’ Σ} ΄ ᾿ 5 

πρὸς αὐτοῦ. ἀναστὰς ἐπὶ τούτῳ Εὐρύλοχος Λουσιάτης εἶπεν" 

Καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον 
“ “- “ Χ ἰο ν' 

ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι ἢ 
ε Β - ᾿ 
ἑκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ πρότερον ἡμᾶς ἀπαγαγεῖν. ἸΠολυ- 

᾿ὰ “"“ 3 “ “ 

κράτης δὲ ᾿Αθηναῖος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος" “Ορῶ γε 

μήν, ἔφη, ὦ ἄνδρες, καὶ Ἡρακλείδην ἐνταῦθα παρόντα. ὃς παρα- 

λαβὼν τὰ χρήματα ἃ ἡμεῖς ἐπονήσαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὔτε 
“- Ν 

Σεύθῃ ἀπέδωκεν οὔτε ἡμῖν τὰ γιγνόμενα, ἀλλ᾽ αὐτὸς κλέψας 
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’ ἰν δ᾿ - εν} ᾽ “ ᾽ ᾿ ᾿ ᾿᾽΄.3Ὺ», 
πέπαται. ἢν οὖν σωφρονῶμεν, ἑξόμεθα αὐτοῦ- οὐ γὰρ δὴ οὗτός 

γε, ἔφη, Θρᾷξ ἐστιν, ἀλλ᾽ “Ἄλλην ὧν “ἥλληνας ἀδικεῖ. 
-“ «ς ᾿ 

Ταῦτα ἀκούσας ὁ “Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη: καὶ προ- 

σελθὼν τῷ Σεύθη λέγει: “Η μεῖς ἢν σωφρονῶμεν, ἄπιμεν ἐντεῦθεν 

ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀναβάντες επὶ τοὺς ἵππους 
΄ Ἁ “ -- 

ὥχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. καὶ ἐντεῦθεν 
ἈΝ “- 

Σεύθης πέμπει ᾿Α βροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Ἐενο- 

φῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους 
“ “- , 

ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ 
θ Ν ᾿ Ν »ν ΡΟΝ Δ ΄ ’ Ἁ 5» » ΄ ΄, 

αλάττῃ καὶ τὰ ἄλλα ἃ ὑπέσχετο, καὶ ἐν ἀπορρήτῳ ποιησά- 
,ὔ “ » Ζ 4 ε ,“.Φ [4 »», 

μενος λέγει ὅτι ἀκήκοε ἸΠολυνίκου ὡς εἰ ὑποχείριος ἔσται Λακε- 

δαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θίβρωνος. ἐπέστελλον δὲ 
“- οι; -- [οἷ 

ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ Ξενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἴη 

καὶ φυλάττεσθαι δέοι. ὃ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν 
ΕῚ ΓΖ [ον Χ [οἱ - , ῇ ς [οἱ δ» » ,ὔ 

ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἴη μένειν 
Ἀ ΄ 5,45 ΓΝ ΟΥτΌ ,ὔ ἋὯἋ 5" , ᾿ “-“ ΄ 

παρὰ Σεύθῃ ἐφ᾽ οἷς Σεύθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματι. 

ἀναιρεῖ αὐτῷ ἀπιέναι. 

11. ᾿Εντεῦθεν Σεύθης μὲν ἀπεστρατοπεδεύσατο προσω- 

τέρω: οἱ δὲ Ἄλληνες ἐσκήνησαν εἰς κώμας ὅθεν ἔμελλον πλεῖστα 
᾿ , ΟΝ, « ς Ν - κα μὰ 
ἐπισιτισάμενοι ἐπὶ θάλατταν ἥξειν. αἱ δὲ κῶμαι αὗται ἦσαν 

δεδομέναι ὑπὸ Σεύθου Μηδοσάδῃ. ὁρῶν οὖν ὁ Μηδοσάδης 
, Ν 3 “ , δον - εὙ1λ Ψ - 

δαπανώμενα τὰ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν ᾿λλήνων χαλεπῶς 

ἔφερε: καὶ λαβὼν ἄνδρα ᾿Οδρύσην δυνατώτατον τῶν ἄνωθεν 
καταβεβηκότων καὶ ἱππέας ὅσον τριάκοντα ἔρχεται καὶ προκα- 

λεῖται Ἐενοφῶντα ἐκ τοῦ ᾿“Εἰλληνικοῦ στρατεύματος. καὶ ὃς 

λαβών τινας τῶν λοχαγῶν καὶ ἄλλους τῶν ἐπιτηδείων προσέρχε- 

ται. ἔνθα δὴ λέγει Μηδοσάδης: ᾿Αδικεῖτε, ὦ Ἐενοφῶν, τὰς 

ἡμετέρας κώμας πορθοῦντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, ἐγώ τε ὑπὲρ 

Σεύθου καὶ ὅδε ἀνὴρ παρὰ Μηδόκου ἥκων τοῦ ἄνω βασιλέως, 
» ΄ὔ ᾽ ΡΝ ΄, ᾽ ᾿ ΄ ᾽ ᾽ ΄, δ α ᾽ , 
ἄπιεναι ες τῆς χωρας" εἰ δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ὑμῖν, ἀλλ 

ἐὰν ποιῆτε κακῶς τὴν ἡμετέραν χώραν, ὡς πολεμίους ἀλεξόμεθα. 

ὋὉ δὲ Ξενοφῶν ἀκούσας ταῦτα εἶπεν" ᾿Αλλὰ σοὶ μὲν τοιαῦτα 
λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν: τούτου δ᾽ ἕνεκα τοῦ νεανί- 
σκου λέξω νὰ.) ᾿δΩ Φῖ, 6 -“ ς “ Ἀ » Ἂ 

, ἵν᾽ εἰδῇ οἷοί τε ὑμεῖς. ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφη, πρὶν 
ὉΡ ΝΣ ΄, ΄ ᾿] , ὃ ν ΄ - , μὴ 
ὑμῖν φίλοι γενέσθαι ἐπορευόμεθα διὰ ταύτης τῆς χώρας ὅποι 
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ἃ [ον ἃ Χ 

ἐβουλόμεθα, ἣν μὲν ἐθέλοιμεν πορθοῦντες, ἣν δὲ θέλοιμεν καίοντες, 
Ν “- ΄ 2 

καὶ σὺ ὁπότε πρὸς ἡμᾶς ἔλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου τότε παρ᾽ 
ἘΠΕ ται »ὺὼ 7 ΄ - ΄, ς κ κ ᾽ 3: 9 
ἡμῖν οὐδένα φοβούμενος τῶν πολεμίων: ὑμεῖς δὲ οὐκ ἦτε εἰς 

΄ Χ , τυ Ὁ, Ἂν Υ̓ ε 5δν , ΄, 
τήνδε τὴν χώραν, ἢ εἴ ποτε ἔλθοιτε, ὡς ἐν κρειττόνων χώρᾳ 

Ἐν δ κ᾿ 
ηὐλίζεσθε ἐγκεχαλινωμένοις τοῖς ἵπποις. ἐπεὶ δὲ ἡμῖν φίλοι 
:] ’ ᾿ ὃ 3, Ὁ “ Ἁ θ - Ν ΄ ὃ ν , πΝ κ 

ἐγένεσθε καὶ δι’ ἡμᾶς σὺν θεοῖς ἔχετε τήνδε τὴν χώραν, νῦν δὴ 
“ ΄- -» , «ἃ »“ 

ἐξελαύνετε ἡμᾶς ἐκ τῆσδε τῆς χώρας ἣν παρ᾽ ἡμῶν ἐχόντων 
κ , , ε ᾿ Ὅν 5 ε , ᾽ 

κατὰ κράτος παρελάβετε: ὡς γὰρ αὐτὸς οἶσθα, οἱ πολέμιοι οὐχ 
ε τ τῷ ΟΥΈΣΝ Ὶ ΄ ι ᾽ . πι ᾿ τυ: 
ἱκανοὶ ἦσαν ἡμᾶς ἐξελαύνειν. καὶ οὐχ ὅπως δῶρα δοὺς καὶ εὖ 

- 3“ κ᾽ κα Ὁ 
ποιήσας ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθες ἀξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, ἀλλ᾽ 
Β , ὩΥᾺ Ἷν ᾽ Ν ὭΡ Ψ Νῳ ᾽ ΄ ἀποπορευομένους ἡμᾶς οὐδ᾽ ἐναυλισθῆναι ὅσον δύνασαι ἐπιτρέ- 

Υ Ν , ἌΣ ὁ ᾿ » ΄ " γ Χ 
πεις. καὶ ταῦτα λέγων οὔτε θεοὺς αἰσχύνῃ οὔτε τόνδε τὸν 
" ἃ [οὶ , ἘῸΣ ΩΝ [ο Ν Χ Ἐν ΄ 
ἄνδρα, ὃς νῦν μέν σε ὁρᾷ πλουτοῦντα, πρὶν δὲ ἡμῖν φίλον 

, 

γενέσθαι ἀπὸ λῃστείας τὸν βίον ἔχοντα, ὡς αὐτὸς ἔφησθα. 
αὶ ΟΝ ΄ ᾿ Δ προς ς απ ἘΜΌὴ ᾽ Ἐν τ .Ν " 
ἀτὰρ τί καὶ πρὸς ἐμὲ λέγεις ταῦτα; ἔφη" οὐ γὰρ ἔγωγ᾽ ἔτι ἄρχω, 

- 6 »" ΄ 

ἀλλὰ Λατεδαιμόνιοι, οἷς ὑμεῖς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπα- 
“ ’ . 

γαγεῖν οὐδὲν ἐμὲ παρακαλέσαντες, ὦ θαυμαστότατοι, ὅπως ὥσπερ 
᾽ -»" Ὁ ΄ “ ΓῚ 

ἀπηχθανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω καὶ χαρισαίμην 

νῦν ἀποδιδούς. 
“- " ἰὠ 1) ΄ ἷΦ- Χ 

᾿Επεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ ᾿Οδρύσης, εἶπεν: ᾿Εγὼ μέν, ὦ Μηδό- 
“ “- ΄ ς ᾿. “- 

σαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἀκούων 
α- Ἀν κ , ᾽ ΄ »Ὸ9 Ἃ ΄ , 

ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσθεν ἠπιστάμην, οὐδ᾽ ἂν συνηκολούθησά 
κα ͵ »χ ΕΝ ᾿ , 

σοι: καὶ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ ἂν Μήδοκός με ὁ βασιλεὺς ἐπαι- 
΄ 91 εν ΤΕΣ ᾿ Ε ,ὔ κ΄ ἌΚΕ ἂν 3 κ σὲτι 

νοίη, εἰ ἐξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ 
Ν “ ΗΝ ᾽ ν Ἀ δ᾽ ῳ Τα ΠΝ ε Ἂ Ἢ , 

τὸν ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν τεττά- 
Χ , ΄ ᾽ 

ρων ἢ πέντε. ὁ δὲ Μηδοσάδης, ἐλύπει γὰρ αὐτὸν ἡ χώρα 
Ν »- “ ΄ 

πορθουμένη, ἐκέλευε τὸν Ξενοφῶντα καλέσαι τὼ Λακεδαιμονίω. 
ἃ Γ “- ΩΣ σ΄ 

καὶ ὃς λαβὼν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους προσῆλθε τῷ Χαρμίνῳ καὶ 
- » , “ 

Πολυνίκῳ καὶ ἔλεγεν ὅτι καλεῖ αὐτοὺς Μηδοσάδης προερῶν 
“-“ “-“ ’, ἂ 3 » “-“ 

ἅπερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἴομαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς 
᾽ ἴω -“ “ Ἀ 5» , , ᾿ » «“ 

ἀπολαβεῖν τῇ στρατιᾷ τὸν ὀφειλόμενον μισθόν, εἰ εἴποιτε ὅτι 
“ ἴω Ἂ τὶ 

δεδέηται ὑμῶν ἡ στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν ἢ παρ᾽ ἑκόντος 

ἢ παρ᾽ ἄκοντος Σεύθου, καὶ ὅτι τούτων τυχόντες προθύμως ἂν συν- 
͵ὔ ΄ ΄σ Ἡλαγτ ὃ ́ ς “ “ ,ὔ ν Φ΄ ΄ ,ὕ 

ἕπεσθαι ὑμῖν φασι" καὶ ὅτι δίκαια ὑμῖν δοκοῦσι λέγειν: καὶ ὅτι ὑπέ- 

σχεσθε αὐτοῖς τότε ἀπιέναι ὅταν τὰ δίκαια ἔχωσιν οἱ στρατιῶται. 
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᾽ ΄ « , κ " ας ..» ΄ Ὲ 
Ἀκούσαντες οἱ Λάκωνες ταῦτα ἔφασαν ἐρεῖν καὶ ἀλλα ὁποῖα 

ἂν δύνωνται κράτιστα: καὶ εὐθὺς ἐπορεύοντο ἔχοντες πάντας 
,. ΄ ἘΞ τι 

τοὺς ἐπικαιρίους. ἐλθὼν δὲ ἔλεξε Χαρμῖνος- Εἰ μὲν σύ τι 
, Ἂς - Ἀ - 

ἔχεις͵ ὦ Μηδόσαδες, πρὸς ἡμᾶς λέγειν, εἰ δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ 
ε , . ΄, 

ἔχομεν. ὁ δὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ ὑφειμένως- ᾿Αλλ’ ἐγὼ μὲν 
ΑΥ ΄’ ᾽ [᾿ - 3 - 

λέγω, ἔφη, καὶ Σεύθης τὰ αὐτά, ὅτι ἀξιοῦμεν τοὺς φίλους ἡμῖν 
-“ “, ἸΡ “-“ οἰ ’ 

γεγενημένους μὴ κακῶς πάσχειν ὑφ᾽ ὑμῶν. ὅ,τι γὰρ ἂν τούτους 
“-“ "“" “ , "“ , ΄ 

κακῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεῖτε: ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. Ἡμεῖς 
΄, » « , » ΄ ΕΝ ε " Χ ᾿ » 

τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἂν ὁπότε τὸν μισθὸν ἔχοιεν 
“-“ “ »ἢ , “ 

οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες-: εἰ δὲ μή. ἐρχόμεθα μὲν καὶ νῦν 

βοηθήσοντες τούτοις καὶ τιμωρησόμενοι ἄνδρας οἱ τούτους παρὰ 
Υ Ὁ 9 7 δ Χ Ν νι [ων [ον δ 5 ’, 

τοὺς ὅρκους ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἦτε, ἐνθένδε 
Ὃ -“ ΓῚ 

ἀρξόμεθα τὰ δίκαια λαμβάνειν. ὁ δὲ Ἐενοφῶν εἶπεν: ᾿Εθέλοιτε 
μὴ 

, 

ἂν τούτοις, ὦ Μηδόσαδες, ἐπιτρέψαι. ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι 
ΠΡ ΩΣ ᾽ ᾿ “ ͵ ᾽ ΄ εἰν 9 ἃ ͵ ἴθ᾽ τὰς ΤῊ 
ὑμῖν, ἐν ὧν τῇ χώρᾳ ἐσμέν, ὁπότερ᾽ ἂν ψηφίσωνται. εἰθ᾽ ὑμᾶς 

“- [4 3 “- ὃ - 

προσήκει ἐκ τῆς χώρας ἀπιέναι εἴτε ἡμᾶς: ὃ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ 

ἔφη: ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὼ τὼ Λάκωνε ἐλθεῖν παρὰ 

Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, καὶ οἴεσθαι ἂν Σεύθην πεῖσαι: εἰ δὲ ) ᾽ 7 
“-“ “ « "-“" 

μή, Ἐενοφῶντα σὺν αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. 
“ Ἁ 

ἐδεῖτο δὲ τὰς κώμας μὴ καίειν. 
ΕῚ “- ’ κα “ Ἀ Ἁ - Ὁ “ὉΔδ 5 “ Εντεῦθεν πέμπουσι Ἐενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἐδόκουν 

ὨᾺ Ν ν 

ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὃ δὲ ἐλθὼν λέγει πρὸς τὸν Σεύθην: Οὐδὲν 

ἀπαιτήσων, ὦ Σεύθη, πάρειμι, ἀλλὰ διδάξων, ἣν δύνωμαι, ὡς οὐ 

δικαίως μοι ἠχθέσθης ὅτι ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν σε 
΄ ἃ ες ,ὔ ᾽ “ Ν Ν » » - φν 

προθύμως ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς - σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἧττον ἐνόμιζον 
΄ 5 5 [οὶ δ ᾽ [4 » » [ο ᾿ 

σύμφορον εἶναι ἀποδοῦναι ἢ ἐκείνοις ἀπολαβεῖν. πρῶτον μὲν 
ἈΝ ᾿ 

γὰρ οἶδα μετὰ τοὺς θεοὺς εἰς τὸ φανερόν σε τούτους καταστή- 
- ,’ὔ -" 

σαντας, ἐπεί γε βασιλέα σε ἐποίησαν πολλῆς χώρας καὶ πολλῶν 
» ,ὔ [ ᾽ 2", ’ὔ , ΕΣ »ν Ν 

ἀνθρώπων: ὥστε οὐχ οἷόν τέ σοι λανθάνειν οὔτε ἢν τι καλὸν 
᾿ ᾽ Ἁ , οὔτε ἢν τι αἰσχρὸν ποιήσῃς. 

Τοιούτῳ δὲ ὄντι ἀνδρὶ μέγα μέν μοι ἐδόκει εἶναι μὴ δοκεῖν 2 
:) , :}) , ᾽ ὃ ᾽ , , Ν φ » ’ 

ἀχαρίστως ἀποπέμψασθαι ἄνδρας εὐεργέτας, μέγα δὲ εὖ ἀκούειν 
φ Ἁ ΄ “, » ,, Υς Ἀ ,ὔ »“" " 

ὑπὸ ἑξακισχιλίων ἀνθρώπων, τὸ δὲ μέγιστον μηδαμῶς ἄπιστον 
Ἀ -“ “ « »“" ΄“- 

σαυτὸν καταστῆσα! ὅ,τι λέγοις. ὁρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων 

ματαίους καὶ ἀδυνάτους καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους" 
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᾿ “ . [ , οἵ δ᾽ ἂν φανεροὶ ὦσιν ἀλήθειαν ἀσκοῦντες, τούτων οἱ λόγοι, ἤν τι 
“ ἡ ἊΝ 

δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἁνύσασθαι ἢ ἄλλων ἡ βία: ἣν τέ 
7 ΄ , Ν ’ » Ἀ 

τινας σωφρονίζειν βούλωνται, γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς 
ν᾽ Ε] οΝ Ὑ , ’ 

οὐχ ἧττον σωφρονιζούσας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάζειν: ἤν τέ τῷ 
“- “»“" ,, 9 

τι ὑπισχνῶνται οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ 
“ 

ἄλλοι παραχρῆμα διδόντες. 
ΕῚ , ον ἈΝ Ἁ 2 Ἅ ς »-“ ᾿, 

Αναμνήσθητι δὲ καὶ σὺ τί προτελέσας ἡμῖν συμμάχους 

ἡμᾶς ἔλαβες. οἶσθ᾽ ὅτι οὐδέν: ἀλλὰ πιστευθεὶς ἀληθεύσειν ἃ 

ἔλεγες ἐπῆρας τοσούτους ἀνθρώπους συστρατεύεσθαί τε καὶ 

κατεργάσασθαί σοι ἀρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον ἀξίαν ταλάντων, 

ὅσα οἴονται δεῖν οὗτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ πολλαπλασίων. 
“- “- ἴω Ἀ ἈΝ 

οὐκοῦν τοῦτο μὲν πρῶτον τὸ πιστεύεσθαι, τὸ καὶ τὴν βασιλείαν 

σοι κατεργασάμενον, τούτων τῶν χρημάτων πιπράσκεται; 
» ὃ} τ ΄ “ ᾽ὔ [2 “ 2 - Δ “ 

1θι δὴ ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ἡγοῦ τότε καταπρᾶξαι ἃ νῦν 
, » 53 Ν Χ δ 3502 ὦ ΕΣ ΟῚ ἊΝ “- 

καταστρεψάμενος ἔχεις. ἐγὼ μὲν εὖ οἶδ᾽ ὅτι ηὔξω ἂν τὰ νῦν 

πεπραγμένα μᾶλλόν σοι καταπραχθῆναι ἢ πολλαπλάσια τού- 
-“ [, ᾿΄ τ Ἀ 74 -» Γ Ν 

των τῶν χρημάτων γενέσθαι. ἐμοὶ τοίνυν μεῖζον βλάβος καὶ 

αἴσχιον δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μὴ 
Ἂ β “ - δὲ ’ὔ ΕῚ Ν , 7 ,ὔ, θ ΕῚ 

αβεῖν, ὅσῳπερ χαλεπώτερον ἐκ πλουσίου πένητα γενέσθαι ἢ 
εἰ Ν ἣ; -“ Ἁ “ ’ὔ 5- ὔ ᾽ ͵] 

ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι, καὶ ὅσῳ λυπηρότερον ἐκ βασιλέως ἰδιώ- 

τὴν φανῆναι ἢ ἀρχὴν μὴ βασιλεῦσαι. οὐκοῦν ἐπίστασαι μὲν 
ο᾽, ἀἐς - κε ε ΄, , » ΄ ω ΚΠ .5 ΄ 
ὅτι οἱ νῦν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι οὐ φιλίᾳ τῇ σῇ ἐπείσθησαν 
΄ Ν ἴω Ε » " » Ἂ Ἂ; “ : »-» ΕΝ ῇ 

ὑπὸ σοῦ ἄρχεσθαι αλλ ἀνάγκῃ, καὶ ὅτι ἐπιχειροῖεν ἂν παλιν 
ΡῚ ὯΝ ͵΄ ᾽ Ά ᾽ , Ἧ, ’ Γ 

ἐλεύθεροι γίγνεσθαι, εἰ μή τις αὐτοὺς φόβος κατέχοι. ποτέρως 

οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρονεῖν τὰ πρὸς 
» [ς “-“ Ἃ -“ 

σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρατιώτας οὕτω διακειμένους ὡς νῦν τε 

μένοντας ἄν, εἰ σὺ κελεύοις, αὖθίς τ᾽ ἂν ταχὺ ἐλθόντας, εἰ δέοι, 

ἄλλους τε τούτων περὶ σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὺ ἄν 
ς , ΄ ν ΕἸ ᾿] Ἷ αν πε υρὰ σοι ὁπότε βούλοιο παραγενέσθαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ᾽ ἂν 

ΕΝ " -» 480..κ.3 ὕ ΕῚ “ ζω [ὦ ’ 

ἄλλους σοι ἐλθεῖν δι’ ἀπιστίαν ἐκ τῶν νῦν γεγενημένων τούτους 
1 » » Ε) 

τε αὐτοῖς εὐνουστέρους εἶναι ἢ σοί; ἀλλὰ μὴν οὐδὲ πλήθει γε 
ς “- “- - “ 

ἡμῶν λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορίᾳ. οὐκοῦν 
κ᾿ . κ κ᾿ 

νῦν καὶ τοῦτο κίνδυνος μὴ λάβωσι προστάτας αὑτῶν τινας τού- 

τῶν οἱ νομίζουσιν ὑπὸ σοῦ ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας 
Ἁ ς »-“ “ 

τοὺς Λακεδαιμονίους, ἐὰν μὲν οἱ στρατιῶται ὑπισχνῶνται 
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προθυμότερον αὐτοῖς συστρατεύσεσθαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀνα- 
΄ Ὁ Ἁ Γ ο Ἁ »" »-" -“ 

πράξωσιν, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιᾶς 

συναινέσωσιν αὐτοῖς ταῦτα. ὅτι γε μὴν οἱ νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾷκες 

γενόμενοι πολὺ ἂν προθυμότερον ἴοιεν ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐκ 
» “- Ἁ Ν “ “ ᾿ , ᾽ ΄σ 

ἄδηλον: σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, 
΄ὔ' Σ » “4 κρατουμένου δέ σου ἐλευθερία. 

Εἰ δὲ Ἁ -“ ,ὔ “ θ "ὃ δ »-“ . -“" Μ 

ἐ δὲ καὶ τῆς χώρας προνοεῖσθαι ἤδη τι δεῖ ὡς σῆς οὔσης, 

ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ κακῶν μᾶλλον αὐτὴν εἶναι, εἰ οὗτοι οἱ 

στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ ἐγκαλοῦσιν εἰρήνην καταλιπόντες 
» Ξὰ ᾽ : ͵ ΄ ε ᾽ ͵ ΄ " 

οἴχοιντο, ἢ εἰ οὗτοί τε μένοιεν ὡς ἐν πολεμίᾳ σὺ τε ἄλλους 

πειρῷο πλέονας τούτων ἔχων ἀντιστρατοπεδεύεσθαι δεομένους 
“ 5 , τὰ ΄ Ἀ ΄ ΕΝ ΄ ᾽ ΄ ᾽ 

τῶν ἐπιτηδείων; ἀργύριον δὲ ποτέρως ἂν πλέον ἀναλωθείη, εἰ 
΄ 3 ν᾽ ᾽ “ 

τούτοις τὸ ὀφειλόμενον ἀποδοθείη, ἢ εἰ ταῦτά τε ὀφείλοιντο 

ἄλλους τε κρείττονας δέοι σε μισθοῦσθαι: ἀλλὰ γὰρ Ἥρα- 
, 6 Ν 5 ἂς 3 , ’ “" - Ἁ » ἊΨ 

κλείδῃ, ὡς πρὸς ἐμὲ ἐδήλου, πάμπολυ δοκεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον 
3 ᾿ κ ΄ 859 » - Ἢ ἘΠ ᾿Ξ 

εἶναι. ἢ μὴν πολύ γέ ἐστιν ἔλαττον νῦν σοι καὶ λαβεῖν τοῦτο 

καὶ ἀποδοῦναι ἢ πρὶν ἡμᾶς ἐλθεῖν πρὸς σὲ δέκατον τούτου μέρος. 
Ὁ 

οὐ γὰρ ἀριθμός ἐστιν ὁ ὁρίζων τὸ πολὺ καὶ τὸ ὀλίγον, ἀλλ᾽ ἡ 
΄ “- » ἊΝ “ ΄ Ν Χ ΄“ ᾿ 

δύναμις τοῦ τε ἀποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ νῦν ἡ 
Ἁ , ἐλ 

κατ᾽ ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων ἔσται ἢ ἔμπροσθεν τὰ παρόντα 

πάντα ἃ ἐκέκτησο. 
Χ (ὰ “- ’ 

᾿Εγὼ μέν, ὦ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου προὐνοούμην, 
“ ’ὔ » Ἂ 9 τ ε 7 » » ΄“ 

ὅπως σύ τε ἄξιος δοκοίης εἶναι ὧν οἱ θεοί σοι ἔδωκαν ἀγαθῶν 

ἐγώ τε μὴ διαφθαρείην ἐν τῇ στρατιᾷ. εὖ γὰρ ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὼ Ὗ μη βείη ΠΟ ΡΟ ΤΟΣ ΠΡ » 
4Ὁ 19. 0ὃ0ΟὔΝὄΨΝ 5 Ἂν , “ - 7 Ἀ ΄ 

οὔτ᾽ ἂν ἐχθρὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σὺν ταύτῃ 
-“ ἴω τ Ὁ » , ͵ “- ς ἈΝ ΕΝ 

τῇ στρατιᾷ οὔτ᾽ ἂν εἴ σοι πάλιν βουλοίμην βοηθῆσαι, ἱκανὸς ἂν 

γενοίμην. οὕτω γὰρ πρός με ἡ στρατιὰ διάκειται. καίτοι 

αὐτόν σε μάρτυρα σὺν θεοῖς εἰδόσι ποιοῦμαι ὅτι οὔτε ἔχω παρὰ 

σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν οὔτε ἤτησα πώποτε εἰς τὸ ἴδιον 

τὰ ἐκείνων οὔτε ἃ ὑπέσχου μοι ἀπήτησα: ὄμνυμι δέ σοι μηδὲ 

ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εἰ μὴ καὶ οἱ στρατιῶται ἔμελλον τὰ 
ε - ͵ ᾽ κ ν Ἃ π᾿ Ἀ Νν "ἦα 
ἑαυτῶν συναπολαμβάνειν. αἰσχρὸν γὰρ ἂν» ἣν τὰ μὲν ἐμὰ 

-“ Ἁ 9 Ἂς ΄ » “Ὁ » Μ΄ 

διαπεπρᾶχθαι, τὰ δ᾽ ἐκείνων περιιδεῖν κακῶς ἔχοντα ἄλλως τε 
᾿ ΄, ΦῸΣ ον, ἷα ΄ ν ε ΄ - , 

καὶ τιμώμενον ὑπ᾽ ἐκείνων. καίτοι Ἡρακλείδῃ γε λῆρος πάντα 
“ ᾿ Ἀ ἊΝ 

δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύριον ἔχειν ἐκ παντὸς τροπου: ἐγὼ δέ, ὦ 
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γ , Ξ- 
Σεύθη, οὐδὲν νομίζω ἀνδρὶ ἄλλως τε καὶ ἄρχοντι κάλλιον εἶναι 

“- “ Ἁ 

κτῆμα οὐδὲ λαμπρότερον ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότη- 
4 Ν [ο ", “-“ Νὴ Ὑ Λ) “Ὁ 

τος. 0 γὰρ ταῦτα ἔχωὼν πλουτεῖ μὲν ὄντων φίλων πολλῶν, 
κ᾿ 5 πλουτεῖ δὲ καὶ ἄλλων βουλομένων γενέσθαι, καὶ εὖ μὲν πράττων 

" . , γχ ὃ , κ 3 ͵ ᾿Ξ 
ἔχει τοὺς συνησθησομένους, ἐὰν δέ τι σφαλῇ, οὐ σπανίζει τῶν 

βοηθησόντων. 

᾿Αλλὰ γὰρ εἰ μήτε ἐκ τῶν ἔργων κατέμαθες ὅτι σοι ἐκ τῆς 

ψυχῆς φίλος ἦν, μήτε ἐκ τῶν ἐμῶν λόγων δύνασαι τοῦτο γνῶ- 
-“ “ , 

ναι, ἀλλὰ τοὺς τῶν στρατιωτῶν λόγους πάντας κατανόησον" 
“-“ Δ . « ’ὔ 3 

παρῆσθα γὰρ καὶ ἤκουες ἃ ἔλεγον οἱ ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. 
Ἂ. δ 

κατηγόρουν γάρ μου πρὸς Λακεδαιμονίους ὡς σὲ περὶ πλείονος 
ν᾿ . Ν - 

ποιοίμην ἢ Λακεδαιμονίους, αὐτοὶ δ᾽ ἐνεκάλουν ἐμοὶ ὡς μᾶλλον 
, “ ν ᾿ - " Ὰ 0 ἈΠ 6 κ᾿ " ΄, 

μέλει μοι ὅπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ ὅπως τὰ ἑαυτῶν: ἔφασαν δέ 
“ Ἂν - δ “ -“ 

με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα πότερον 
;,; Χ ᾿ - 

οἴει αὐτοὺς κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἰτιᾶσθαί με 
κ΄ κ ᾿ . 

ἔχειν παρὰ σοῦ ἢ προθυμίαν πολλὴν περὶ σὲ κατανοήσαντας: 

ἐγὼ μὲν οἷμαι πάντας ἀνθρώπους νομίζειν εὔνοιαν δεῖν ἀπο- 
δείκνυσθ ᾿ ᾿ οὗ ἂν δῶρά λαμβά ἡ δὲ πρὶ εἰκνυσθαι τούτῳ παρ᾽ οὗ ἂν δῶρά τις λαμβάνῃ. σὺ δὲ πρὶν 

Ἁ [ῳ -“ ὔ ἿΑ ᾿Ὶ Ν 5 ΄ . Νὴ », ΝΥ “-“ 

μὲν ὑπηρετῆσαί τί σοι ἐμὲ ἐδέξω ἡδέως καὶ ὄμμασι καὶ φωνῇ 
ε ΄ Ἂ 

καὶ ξενίοις καὶ ὅσα ἔσοιτο ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο" 
2 " Ἂ 4 Δ 2 ΄᾿ Ν , “ ᾿ Ν 3 , 

ἐπεὶ δὲ κατέπραξας ἃ ἐβούλου καὶ γεγένησαι ὅσον ἐγὼ ἐδυνά- 
“- ο », ΕΣ “ ’ 

μὴν μέγιστος, νῦν οὕτω με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρατιώταις 

τολμᾶς περιορᾶν; ἀλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω μΩ ριοραν: ἢ Ι 
Ν Ν , ἰ νν 5 [2 ἴ » Ἁ » , Χ 

καὶ τὸν χρόνον διδάξειν σε καὶ αὐτόν γέ σε οὐχὶ ἀνέξεσθαι τοὺς 

σοὶ προεμένους εὐεργεσίαν. ὁρῶντά σοι ἐγκαλοῦντας. δέομαι οὖν 

σου, ὅταν ἀποδιδῷς, προθυμεῖσθαι ἐμὲ παρὰ τοῖς στρατιώταις 
“- “ - Ν 

τοιοῦτον ποιῆσαι οἵόνπερ καὶ παρέλαβες. 
» ᾿ὔ΄ ων ς ᾽΄ὔ 2 ἴω ΚΟ ὰ “ τ 

Ακούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κατηράσατο τῷ αἰτίῳ τοῦ μὴ 
Ν χω 

πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν: καὶ πάντες Ἡρακλείδην τοῦ- 
, ἴω ὶ 3 ͵ 

τον ὑπώπτευσαν εἶναι: ἐγὼ γάρ, ἔφη, οὔτε διενοήθην πώποτε 
» ΩΣ » , τὶ - , γν ς μὰ “- 

ἀποστερῆσαι ἀποδώσω τε. ἐντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ ἘΞενοφῶν" 
τ [οὶ ω 7 - 

᾿Ιπεὶ τοίνυν διανοῇ ἀποδιδόναι, νῦν ἐγώ σου δέομαι δι᾿ ἐμοῦ 

ἀποδοῦναι, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῇ 
“ “ “ τ Ὦ 3 

στρατιᾷ νῦν τε καὶ ὅτε πρὸς σὲ ἀφικόμεθα. ὃ δ᾽ εἶπεν: ᾿Αλλ’ 
ὌΡΡ 4 "18 “ , ν ὯΙ 9 ΔΝ , » 7, , 

Οὐτ εν τοις στρατιώταις Εσῇῃ οἱ εμε ατιμοότεέρος αν τε βμενῃς παρ 
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:] ᾿ ’ “ ἱ ΄ » ΦΟΝ ΄ ΄ ᾽ 
ἐμοὶ χιλίους μόνους ὁπλίτας ἔχων, ἐγώ σοι τά τε χωρία ἀπο- 

’, ἃ - Δ φ , Δ Ν ΄ 3 “- , 

δώσω καὶ τἄλλα ἃ ὑπεσχόμην. ὃ δὲ πάλιν εἶπεν: Ταῦτα μὲν 
» Ὁ » “ι΄ » , Ν . “ Ἁ 4 »Μ 4 

ἔχειν οὕτως οὐχ οἷόν τε: ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη ὁ 
΄ , 

Σεύθης, καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὃν παρ᾽ ἐμοὶ μένειν ἢ 
᾽ ’ ἃ Α ΄ 5 Ε Ν Ἂ Ν Ἀ , ᾿] »“ 

ἀπιέναι. ὃ δὲ πάλιν εἶπεν: ᾿Αλλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν ἐπαινῶ" 
3 " δὲ ΄ ᾽ Φ, Ὁ δ᾽ ΕΝ 53. ΚῊΝ 2 , - , 

ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἷόν τε: ὅπου δ᾽ ἂν ἐγὼ ἐντιμότερος ὦ, νόμιζε 
“-“ ἊΝ “- ΄ 

καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαθὸν ἔσεσθαι. ἐντεῦθεν λέγει Σεύθης- ᾿Αργύ- 
Ν ᾽ », » 9 Ἃ ’ Ἀ -“ ’ δίδ 

ριον μὲν οὐκ ἔχω αλλ΄ ἢ μικρὸν τι, καὶ τοῦτό σοι Οίδωμι, 

τάλαντον: βοῦς δὲ ἑξακοσίους καὶ πρόβατα εἰς τετρακισχίλια 
Ἁ » [4 ᾽ » Ἅ, « ᾿ -“ Ἁ Ἁ . 

καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἑκατόν. ταῦτα λαβὼν καὶ τοὺς 
-“ Ε) , - , Ἀ ΝΜ , ς 

τῶν ἀδικησάντων σε ὁμήρους προσλαβὼν ἄπιθι. γελάσας ὁ 
ὭὮ “ ΑΝ Ξ Ἢ Φ Ἁ » -“ ΥΩ] » Ν θ ’ 

Ξενοφῶν εἶπεν ν οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτ᾽ εἰς τὸν μισθόν. 
΄ , ΄ » Φι-. ἃ » ) νΝ Ε , ὃ , 

τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; ἄρ᾽ οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικίνδυνον 
᾿Χ. » γ΄ Μ “ ’ ἂ »Μ Ἁ 

μοί ἐστιν, ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάττεσθαι πέτρους; ἤκουες δὲ 
αἷς » “ , δ Ν ᾽ ῪἮὋΙ ΨΎΨΜ 

τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ἔμεινε. 
“Ὁ 9 .ς Ἅ » Τὰ , 5 »“" Δ . ’ Ἀ Ἁ 

Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ἃ ὑπέσχετο καὶ τοὺς 
» »“ ’ δ ἊΝ -“ ’ὔ Ἁ »ἭΣ ἐπ « 

ἐλῶντας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στρατιῶται τέως μὲν ἔλεγον ὡς ὁ 
γξξε “ ΕΣ ε ἃς; 460 -) ἈΝ Δ ΄ ’ὔ ᾽ “ 

Ξενοφῶν οἴχοιτο ὡς Σεύθην οἰκήσων καὶ ἃ ὑπέσχετο αὐτῷ 
Ν ψ ε -- “- 

ληψόμενος" ἐπεὶ δὲ εἶδον, ἥσθησαν καὶ προσέθεον. ἘΞενοφῶν 

δ᾽ ἐπεὶ εἶδε Χαρμῖνόν τε καὶ ἸΠολύνικον, Ταῦτα, ἔφη. σέσωται 
᾿] « “ “-“ -“᾿ Ν ΄' » Χ 5 Ν . 3 “-“ ΜΙ «ς »Ἵ Ν 

δι’ ὑμᾶς τῇ στρατιᾷ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὼ ὑμῖν: ὑμεῖς δὲ 
’ὔ Ὸ “ ."» “ὉὍδ Ν 5 , Ν 

διαθέμενοι διάδοτε τῇ στρατιᾷ. οἱ μὲν οὖν παραλαβόντες καὶ 
, ’ 5 ’ Χ Ἃ φ ᾽ ΄, 

λαφυροπώῶλας καταστήσαντες ἐπώλουν, καὶ πολλὴν εἶχον αἰτίαν. 

Ξενοφῶν δὲ οὐ προσῃει, ἀλλὰ φανερὸς ἣν οἴκαδε παρασκευαζό- 
Ἄ [4 “ ) “ ᾽ “- » ΄ ᾿ »" 

μενος" οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο ᾿Αθήνησι περὶ φυγῆς. 
, Ν » “ ς 5 Ἄν 5 “ , ᾿] ᾿ 

προσελθόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐδέοντο 

μὴ ἀπελθεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη. 

ΥΠΠΠ|. ᾿ἘΕντεῦθεν διέπλευσαν εἰς Λάμψακον, καὶ ἀπαντᾷ 
“΄.᾿.»-- “- σ΄ ν᾿ 

τῷ Ξενοφῶντι Ἐὐκλείδης μάντις Φλειάσιος ὁ Κλεαγόρου υἱὸς 

τοῦ τὰ ἐντοίχια ἐν Λυκείῳ γεγραφότος. οὗτος συνήδετο τῷ 

Ξενοφῶντι ὅτι ἐσέσωτο, καὶ ἠρώτα αὐτὸν πόσον χρυσίον ἔχει. 
“ ᾿] ᾽ ἰφ 5 , 35 εν Ν Μ Ν » , . Ν 

ὅ δ᾽ αὐτῶ ἐπομόσας εἶπεν ἢ μὴν ἔσεσθαι μηδὲ ἐφόδιον ἱκανὸν 
» » , ᾽ Ν » , τς 4 Ν Δ » 3 ᾽ εἶ 

οἴκαδε ἀπιόντι, εἰ μὴ ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ ἀμφ᾽ αὐτὸν 

εἶχεν. ὅ δ᾽ αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ᾽ ἔπεμψαν Λαμψα- 

κηνοὶ ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἔθυε τῷ ᾿Απόλλωνι, παρεστήσατο 
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Ι » “ , 

τὸν Εὐκλείδην: ἰδὼν δὲ τὰ ἱερὰ Ἐὐκλείδης εἶπεν ὅτι πείθοιτο 

αὐτῷ μὴ εἶναι χρήματα. ᾿Αλλ’ οἶδα, ἔφη, ὅτι κἂν μέλλῃ ποτὲ 
Μ , ͵ 5 ὃ ΕΝ δὲ Μ , [ον ἔσεσθαι, φαίνεταί τι ἐμπόδιον, ἂν μηδὲν ἄλλο, σὺ σαυτῷ. συνω- 

“-“ "αἰ -“ 5 ς 

μολόγει ταῦτα ὁ Ἐενοφῶν. ὅ δὲ εἶπεν: ᾿Εμπόδιος γάρ σοι ὁ 
«ς 

Ζεὺς ὁ μειλίχιός ἐστι, καὶ ἐπήρετο εἰ ἤδη θύσειεν, ὥσπερ οἴκοι ο , 3 

΄“ « »“-“ 

ἔφη, εἰώθειν ἐγὼ ὑμῖν θύεσθαι καὶ ὁχλοκαυτεῖν. ὃ δ᾽ οὐκ ἔφη ἐξ 
“ ᾽ 7, ,ὔ ΄ “ ΝΣ ΄ δ“ 
ὅτου ἀπεδήμησε τεθυκέναι τούτῳ τῷ θεῷ. συνεβούλευσεν οὖν 

“- Ν 

αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. 
- -- - 

τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ἐενοφῶν προσελθὼν εἰς ᾿Οφρύνιον ἐθύετο καὶ 
΄ ἴο Χ 

ὡλοκαύτει χοίρους τῷ πατρίῳ νόμῳ, καὶ ἐκαλλιέρει. καὶ ταύτῃ 
“ »" ’ 

τῇ ἡμέρᾳ ἀφικνεῖται Βίων καὶ Ναυσικλείδης χρήματα δώσοντες 

τῷ στρατεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν 

Λαμψάκῳ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικῶν, ὑποπτεύοντες αὐτὸν 
Ὶ Ε ’ὔ χὰ 5" » Ἂν Ὁ “ “4 

δι᾿ ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ἥδεσθαι τῷ ἵππῳ, 

λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ἤθελον ἀπολαβεῖν. 

᾿Εντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρῳάδος, καὶ ὑπερβάντες τὴν 

Ἴδην εἰς "Αντανδρον ἀφικνοῦνται πρῶτον, εἶτα παρὰ θάλατταν 

πορευόμενοι [ τῆς ᾿Ασίας] εἰς Θήβης πεδίον. ἐντεῦθεν δι’ 

᾿Αδραμυτίου καὶ Κυτωνίου ὁδεύσαντες εἰς Κ αἴκου πεδίον ἐλθόντες 

Πέργαμον καταλαμβάνουσι τῆς Μυσίας. 

Ἐνταῦθα δὴ ξενοῦται Ξενοφῶν ᾿Ελλάδι τῇ Γογγύλου τοῦ 
Η͂ , Χ Ν ὕ ἣν ΄ 7 .“ 
Ἐρετριέως γυναικὶ καὶ Τοργίωνος καὶ Τ᾿ ογγύλου μητρί. αὕτη 
. » κ , “ ἡ ἢ ῃ . ᾿ ᾽ κ ͵ δ ων , Η 

δ᾽ αὐτῷ φραζει ὅτι ᾿Ασιδαάτης ἐστὶν ἐν τῷ πεδίῳ ἀνὴρ ἸΠέρσης 
“- Μ ᾽ , ΙΓ, ἋΚ “- Χ ( Ζ » ΄ 

τοῦτον ἔφη αὐτόν. εἰ ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀνδράσι, 
“" Ἃ. Ν ΣΝ Ἂ - ΑΥ »-» ἃ Ἁ ΄ λαβεῖν ἂν καὶ αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ χρήματα" 

ἊΨ “- 

εἶναι δὲ πολλά. ταῦτα δὲ καθηγησομένους ἔπεμψε τόν τε 
δι αὶ » Ν αὐ ’ ἃ ᾿ ΑΚ 5 "“ 

αὑτῆς ἀνεψιὸν καὶ Δαφναγόραν, ὃν περὶ πλείστου ἐποιεῖτο. 
Ψ, ἥΞ  »-π “-“ 72 ᾿ μ [οἱ Ὶ ΄ Ν ,ὔ ε 

ἔχων οὖν ὁ Ἐενοφῶν τούτους παρ᾽ ἑαυτῷ ἐθύετο. καὶ Βασίας ὁ 
ἮΛλ »“ , Ἀ Ξ .“ “ Ε Ἁ ΙΝ νι }) - ΝΥ 

εἴος μαντις παρὼν εἴπεν ὃτι καλλιστα εἴη τὰ ἱερὰ αὑτῷ καὶ 

ὁ ἀνὴρ ἁλώσιμος εἴη. δειπνήσας οὖν ἐπορεύετο τούς τε λοχα- 

γοὺς τούς μάλιστα φίλους λαβὼν καὶ... πιστοὺς γεγενὴς- 

μένους διὰ παντός, ὅπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξέρχονται δὲ 

αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι εἰς ἑξακοσίους - οἱ δὲ λοχαγοὶ ἀπ ή- 
σ΄ Ν 

λαυνον, ἵνα μὴ μεταδοῖεν τὸ μέρος, ὡς ἑτοίμων δὴ χρημάτων. 
3 λ δὲ » ᾿ξ Α, , φ' ἈΝ Ἀ ’ὔ ΕΙ 

Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο περὶ μέσας νύκτας, τὰ μὲν πέριξ ὄντα 

10 

15 

20 

90 

95 

40 



δ0ὺ 

85 

600 

θο 

το 

994 Απαβαβίβ 

» ’ -“ ’ Ἀ ’ Ἀ -“ » ,ὔ ᾽ Ἁ 

ἀνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλεῖστα ἀπέδρα αὐτοὺς 

παραμελοῦντας, ὡς τὸν ᾿Ασιδάτην αὐτὸν λάβοιεν καὶ τὰ ἐκείνου. 
ἴον δὲ ς Ἀ ᾽ δύ »“ κ ᾿ὔὕ 

πυργομαχοῦντες δὲ ἑπεὶ οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὴν τύρσιν--- 
" ἣ, Ἁ ς Ν ΄ Ν “Ὁ Ἁ ΕΣ 

ὑψηλὴ γὰρ ἣν καὶ μεγάλη καὶ προμαχεῶνας καὶ ἄνδρας πολ- 

λοὺς καὶ μαχίμους ἔχουσα. διορύττειν ἐπεχείρησαν τὸν πύργον. 
- Ἀ “ »" ΕῚ ᾿Ξ Ἀ [ Γὰ ἈΝ “ [12 Ν “ 

ὁ δὲ τοῖχος ἣν ἐπ᾽ ὀκτὼ πλίνθων γηίνων τὸ εὖρος. ἅμα δὲ τῇ 
Ν Ἂν -“ 

ἡμέρᾳ διωρώρυκτο: καὶ ὡς τὸ πρῶτον διεφάνη, ἐπάταξεν ἔνδοθεν 
᾿] Ἁ Ἀ Ν “-“ 

βουπόρῳ τις ὀβελίσκῳ διαμπερὲς τὸν μηρὸν τοῦ ἐγγυτάτω": τὸ 
ἈΝ ᾿ δ 5 ἊΝ .} ,ὔ Ἁ Ἄ "» » Νν - 

δὲ λοιπὸν ἐκτοξεύοντες ἐποίουν μηδὲ παριέναι ἔτι ἀσφαλὲς εἶναι. 
“-“ ἊΝ ΄- 

κεκραγότων δὲ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων ἐκβοηθοῦσιν ᾿Ιταμένης 
ὦ ἿΞ ͵ ε κ 

μὲν ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. ἐκ Κ ομανίας δὲ ὁπλῖται ᾿Ασσύριοι 
κα Δ τες 

καὶ Ὑρκάνιοι ἱππεῖς καὶ οὗτοι βασιλέως μισθοφόροι ὡς ὀγδοή- 
Ν 5᾿ 

κοντα, καὶ ἄλλοι πελτασταὶ εἰς ὀκτακοσίους, ἄλλοι δ᾽ ἐκ 

Παρθενίου, ἄλλοι δ᾽ ἐξ ᾿Απολλωνίας καὶ ἐκ τῶν πλησίον 

χωρίων καὶ ἱππεῖς. 

Ἐνταῦθα δὴ ὥρα ἣν σκοπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος- καὶ 

λαβόντες ὅσοι ἦσαν βόες καὶ πρόβατα ἤλαυνον καὶ ἀνδράποδα 
, ΕῚ ΄σ 

ἐντὸς πλαισίου ποιησάμενοι, οὐ τοῖς χρήμασιν ἔτι προσέχοντες 

τὸν νοῦν, ἀλλὰ μὴ φυγὴ εἴη ἡ ἄφοδος, εἰ καταλιπόντες τὰ χρή- 
᾿ Χ “, , ἊΨ ἈΝ ς - 

ματα ἀπίοιεν, καὶ οἵ τε πολέμιοι θρασύτεροι εἶεν καὶ οἱ στρατιῶται 

ἀθυμότεροι: νῦν δὲ ἀπῆσαν ὡς περὶ τῶν χρημάτων μαχούμενοι. 
Ν ᾿ ὶ 

ἐπεὶ δὲ ἑώρα Τ᾽ογγύλος ὀλίγους μὲν τοὺς “λληνας, πολλοὺς δὲ 
Ν ἊΝ “-“ ν 

τοὺς ἐπικειμένους, ἐξέρχεται καὶ αὐτὸς βίᾳ τῆς μητρὸς ἔχων τὴν 

ἑαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου: συνεβοήθει 
[ον ς 

δὲ καὶ Προκλῆς ἐξ “Αλισάρνης καὶ Τευθρανίας ὁ ἀπὸ Δαμαρά- 
« ὌΝ Α μὰ “Ὁ 5 ΄ς , 3 5 ᾿ . Ν -“ 

του. οἱ δὲ περὶ Ἐενοφῶντα ἐπεὶ πάνυ ἤδη ἐπιέζοντο ὑπὸ τῶν 
, Ν ὃ “ Ι ΄ “ Ν Ὁ 

τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι κύκλῳ, ὅπως τὰ ὅπλα 
» Ἁ Ὁ “ , ὃ ’ὔ } , 

ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάρκασον 
͵ ΄ ᾽ ᾿ ν . ᾽ κα ΜῊ Ψ ᾽, « 

ποταμόν, τετρωμένοι ἐγγὺς οἱ ἡμίσεις. ἐνταῦθα δὲ ᾿Αγασίας ὁ 
, ͵ὔ Ἁ 

Στυμφάλιος λοχαγὸς τιτρώσκεται, τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος 
Ν " Π Ν ΄ » ὃ ω ε , 

πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ διασῴζονται ἀνδράποδα ὡς διακόσια 

ἔχοντες καὶ πρόβατα ὅσον θύματα. 
ΜΝ ΔΕ Σ , , . Δ ΡΝ κ᾿ 42. Κ᾽ ΄ “ Ν 
Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ θυσάμενος ὁ Ξενοφῶν ἐξάγει νύκτωρ πᾶν τὸ 

, “ Ὁ , »ἭἌ “-“ , ᾽ Ἁ νΝ 

στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλθοι τῆς Λυδίας, εἰς τὸ μὴ 
Ἁ »“ -“ Ὁ 

διὰ τὸ ἐγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι, ἀλλ᾽ ἀφυλακτεῖν. ὁ δὲ ᾿Ασιδάτης 
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ἀκούσας ὅτι πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν τεθυμένος εἴη ὁ Ξενοφῶν καὶ παντὶ 

τῷ στρατεύματι ἥξοι, ἐξαυλίζεται εἰς κώμας ὑπὸ τὸ ἸΤαρθένιον 

πόλισμα ἐχούσας. ἐνταῦθα οἱ περὶ Ἐενοφῶντα συντυγχάνουσιν 

αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τοὺς 

ἵππους καὶ πάντα τὰ ὄντα: καὶ οὕτω τὰ πρότερα ἱερὰ ἀπέβη. 

"Ἑπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ἐνταῦθα τὸν θεὸν 

ἠσπάσατο Ξενοφῶν: συνέπραττον γὰρ καὶ οἱ Λάκωνες καὶ οἱ 

λοχαγοὶ καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ καὶ οἱ στρατιῶται ὥστ᾽ ἐξαίρετα 

λαβεῖν καὶ ἵππους καὶ ζεύγη καὶ τἄλλα: ὥστε ἱκανὸν εἶναι καὶ 

ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν. 

Ἔν τούτῳ Θίβρων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ στράτευμα καὶ 

συμμείξας τῷ ἄλλῳ ᾿λληνικῷ ἐπολέμει πρὸς Τισσαφέρνην καὶ 

Φαρνάβαζον. 

[}Ἄρχοντες δὲ οἵδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθομεν. 
Λυδίας ᾿Αρτίμας, Φρυγίας ᾿Αρτακάμας, Λυκαονίας καὶ Κ αππα- 

δοκίας Μιθραδάτης, Κιλικίας Συέννεσις, Φοινίκης καὶ ᾿Αραβίας 

Δέρνης, Συρίας καὶ ᾿Ασσυρίας Βέλεσυς, Βαβυλῶνος ἹΡωπάρας, 

Μηδίας ᾿Αρβάκας, Φασιανῶν καὶ ᾿σπεριτῶν Τιρίβαζος: ΚΚαρ- 
δοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι καὶ Μάκρωνες καὶ Κόλχοι 

καὶ Μοσσύνοικοι καὶ ἸΚοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι" ἸΠαφλα- 

γονίας ΚΚορύλας, Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπῃ Θρᾳκῶν 

Σεύθης. ἀριθμὸς συμπάσης τῆς ὁδοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ κατα- 

βάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι ἑκατὸν 

πεντήκοντα, στάδια τρισμύρια τετρακισχίλια διακόσια πεντή- 

κοντα πέντε. χρόνου πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως 

ἐνιαυτὸς καὶ τρεῖς μῆνες. 
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ΥΝΟΟΘΑΒΙΑΒΥ 

[Εϑέϑγθποθβ σίτοπ 'ἰπ ἢ σα ΒΠ]ΑΤΥ ἀτὸ ἴο σμαρέου ἀπα βϑοίΐοπ, ποῦ ἔο σμαρίογ 

δπα 1ἴπ6. ΤῊΘ τ οὗ ἃ ἤνρῆθῃ, ργθῆχσρα ἴο νοῦ ἔογπιβ, ἱπαϊσαΐθϑ ὑμαῦ [ῃ8 ἔογπῃ πὶ 

απδβύϊοη ΟΟΟῸ ΓΒ ΟἿΪΥ ἱπ σοι ΡΟΘ Πα. 

Α 

ἀ-, ᾿ἸπΠβθρδῦ8 16 ργθῆχ, 1) ργεϊναύϊνε, 

σἰνίηρ [Π6 ψοζγα ἃ ποραύϊνθ τηθδη- 

1πη5; Ὀθἕοσθ γόοῦγθ}]5 ἀν-; οὔ. Τωδῦ. 

ἦη-» Ἑϊπρ'. τιγ-. 
2) σορυ]αύϊνθ, Βιρ αἰ ἐγ ηρ ΠΊΟΠ, 

85 ἰη ἀκόλουθος: ἴῃ [Π6 ΟΪΟΘΓ 

Ρουϊοα ἁ-: οἵ. ἅπας, ἁθρόος. 

3) ΘΌΡΒΟΠΪΟ, Ομ ΘΗν Ὀθἔοτθ 11ὰ- 

αἰαβ ΟΥΓ ἀου]6 οοηβοπϑηΐβ; οἤ. 

ἀμύνω. 

ἅ, ἅπερ, 566 ὅς, ὅσπερ. 

ἄβατος, -ον (ἀ-ρτῖν. -ἰ- βαίνω), πιοΐ ἐο 

δε ἐγοαάθη οὐ ἐγαυογϑβεα, ἐηιρα8- 

8αθῖο; οὗ τῖγϑυβ, μη  ογααθῖο. 

ΛΑβροζέλμης, -ου, ὁ, Αδγοξοίηιο8, ἃ 

ΤΉ γδοίδη, ᾿π θυ ρσθίοσ ἰο Θϑαςῃ 68. 

ΤΑ βροκόμας, -ου, Π)οτῖο ρ6η. -α, Αδγο- 

"»οηια8, Βαύγδρ οὗ ῬΠῃοθηϊοΐα πα 

Ξγγὶδ, 8Π6 σΟΙΠΙ8Π66Γ οὗ ΟΠ6 οἵ 
{86 ἔουτγ αἰ ν βίοηβ οὗ [86 ϑ.των οὗ 

Ατξαχουχθβ. 

ἼΑβυδος, -ου, ὁ, ἄδηάατι8, ἃ ΟἸΤΥ οἡ 

{ῃ6 Ηδ]]θβροπῦ. 

ἀγαγεῖν, ἀγάγῃ, ἀγαγών, 566 ἄγω. 

ἀγαθός, -ἡ, -όν, σοοαὶ ἴῃ [86 νιαθβϑί 

ΒΘ6Πη56, Οὗ ῬΘΙΒΟΙΒ ΟΥ̓ ἐπίηρθ, 8πα 

Βθηοθ ἴο ὈΘ νὩΓΙΟΌΒΙΥ ΓΘ ΠαθΙρα, 

ὄγαυο, ΘορσοΙ θη, ρνῖσ ἢ, ἐι5 6 [1], 

7}ασυογαδῖο; οἵ Ἰᾶηα, γογέϊϊο, ΤΙ, 4, 

22; οὗ ἃ ἄγθδιῃ, ατιβρίοίοιιβ, 111, 

1,12, Α5 βαθϑί. (τὸ) ἀγαθόν, σοοα, 

δεποῇέ, αἀυαπέαρσο, οἷο.; ἴπ Ὁ]. 

φγγουϊβίοτ5, Ὀ᾽οβϑίηοϑβ, 111,1, 20; 

ἀγαθόν τί ποιεῖν τινα, εαἴ0 ΟἿ 50Ήϊ6 

δογυΐοο, 1, 9, 11; ἀγαθὰ πάσχειν, 

γοροῖυο Ὀοποβίβ, ΝῚ1, 8, 20; ἐπ’ 

ἀγαθῷ, 07 οἸ6᾽8 σοοᾶ, Ὗ, 8, 18: 
καλὸς καὶ ἀγαθός, ΟΥ καλὸς κἀγαθός, 

“σοηεϊοηνατι,," 11,6, 19η. Οὐοιηρ. 

ἀμείνων, βελτίων, κρείττων, ΒῈΡ. 

ἄριστος, βέλτιστος, κράτιστος. 

ἀγάλλω, οἷογίζῳ, ἃ Ῥοθίϊας νΌ.; ἴπ 

τη ]α., σἰοΥ οὐ αοΙσ με ἔπ, πὶτῃ 

αδί., ΟΥΓ ἐπί ψιτ ἀδί. 

ἄγαμαι, ἠγάσθην, αὐἰηνῖγε,; 80Υ., ἐοοῖς 

α {πίηρ ἰο. 

ἄγαν, δαν., στο, Θαοοοαϊησίψ. 

ἀγαπάω, ἀγαπήσω, εἴο., ἰΙουο, 65ἔθθηι, 

1,9, 29; δὲ τοοῖϊ ἐοπέογέ, θ6 σίαα, 

ν: 5. 1. 

᾿Αγασίας, -ου, ὁ, Ασαϑίαβ, οὗ ϑύντη- 

ΡΏΔΙὰ5 ἴῃ Ατοδαϊδ, ομθ οὗ {Π6 

ατθοῖκ οαρύδ!πβ 8 Πα 8 ο]056 ἔσθ πα 

οὗ Χϑπορβοη. 

ἀγαστός, -ἤ, -όν (γοΓΌ8] οὗ ἄγαμαι), 

ααηυγαθίο. 

ἀγγεῖον, -ου, τό (αἴτη. οὗ ἄγγος, τ᾽65561) 

υθ586,, 7α7. 

ἀγγελία, -ας, ἡ (ἀγγέλλω), ηϊθ5 5606. 

ἀγγέλλω, ἀγγελῷῶ, ἤγγειλα, ἤγγελκα. 

ἤγγελμαι, ἠγγέλθην, αγυπούίγοο, γ6- 

Ῥογέ, δυΐηρ πειῦ8. 

ἄγγελος; -ου, ὁ (ἀγγέλλω, Εἰηρ., απ σοὶ), 

7) 6586 Ή 067", βοοιέ, πογαϊα. 

ἀγείρω, ἤγειρα, οοἰϊεοΐ. 

ἀγένειος, -ον (ἀ-ρτῖν. -ἰ γένειον, οΠτη, 

δοαγα), θϑαν 1688. 

᾿Αγησίλαος, -ου, ὁ, ἀ σοδίϊαι8, κἰπιρ' οἵ 

ρατγύδ ἔσγοτη 3598 ἴο 500 8. σ.; Θοτη- 

τηϑ η 664 ἃΠπ δχρραϊοη δρδίηβί 

Ῥοσυβδ ἴη 3590, 1η  Ιοἢ ΧΟ ΠΟΡΏΟη 

τοοῖς ρϑτῦ. 



᾿ ἀπαθαβῖβ 

᾿Αγίας, -ου, ὁ, Αρσία8, ἃῃη. Ατοδαΐδη 

ΘΘΠΘΙΆΙ ὉπΠαΘῚ ΟΥταβ, ὑσθδομοτ- 
ΟἸΒΙΥ 5]αἰη αἴΐοῦ {86 Ὀαύι]6 οὗ 

Ουμπᾶχδᾶ. 
ἄγκος, τους, τό (67. Ταῦ. απροῖιι5, 

Ἐπρ. απσίο, ατιοῖ6), θοπα ; ὮΘηοΘ 

σίθη, υαἰΐοῃ. 
ἄγκυρα, -ας, ἡ (ε΄. ἄγκοΞ), απο ἤοΥ.. 

ἀγνοέω, ἀγνοήσω (ἀ-Ῥτῖν. -ἰ- νοέω), πιοἱ 

κηοιῦ οὐ γοοοσηῖξο, ὃ6 ἐπ ἀοιιδέ. 

ἀγνωμωσύνη; -ἡς, ἡ (67. {Πι6 ἕο! ] ον] Πρ’ 

νοτα), τσαπὲ οΥ κηοιυίοασο, [οἰΐῳ; 

ἴπ Ρ]., πυϊδιυπαογδέαπαϊηρϑ, 11, 

5, 6. 
ἀγνώμων (ἀ-ρτὶν.- γνώμη), 56.) 86 1658, 

ἰαοβῖηπρ 7ιαρσηλιενί. 
ἀγορά, -ας, ἡ (ἀγείρω), ἀδϑϑηιδίμ, ΝΥ, 

1, 3; ρίαρε οΓ αϑϑθηιθδίμ, Θ5Ρ. 

ηιαγοέ-ρίασο, πιανγμοῖ; {ΠΏ 60 ἴπ 

ΘΘη6 [8], πιογκοΐ, ργουϊδίοηβ, Ν, 

δ, 19. ἀμφὲ ἀγορὰν πλήθουσαν, 

αδουνέ ζει πιαγ]οοί ἐΐηινθ, ὁ... ζη 

ἐπι6 ηιϊααϊο οΓ ἐδ πιονηΐης, 1, 8, 

1, 11, 1, 7; ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς ζῆν, 

ἴζυε ὃμ ρμιγοπαξίη ργτουϊδβίογι», 

(οὐ Ὀν ρὶυπαου), ΥἾἽ, 1,1. 

ἀγοράζω, ἀγοράσω, ο͵ο. (ἀγορά), Κγ6- 

αιιογνέ ἐ6 πναν]οοΐ, δι. 

ἀγορανόμος,; -ου, ὁ (ἀγορά-"-νέμω). ἡϊει5- 

ἔο)" οΥ ἐπιβροοίογ ΟἿ ἐδ πιαγὶιοέ. 

ἀγορεύω (ἀγορά), 5,ρε6αὶ ἐπ ἐμὲ α5- 

δΘηιθῖη, ϑρεαΐς, δα. 

ἀγρεύω, ἀγρεύσω (ἄγρα, οιαι56, ἃἰκὶἢ 

ἴο ἄγω), Πιιγΐ, οἴνα56, οαἴοῖϊι. 

ἄγριος, -α, -ον (ἀγρός), ἰϊυΐης ἴηι, ἐ]ι6 

Ποῖα, υυἱϊα. 
ἀγρός, -ου (α΄. 1μαἴ. ασον., πρ. αο} 6), 

Ποῖα, ἰαγιαῖ, σοι. 
ἀγρυπνέω (ἀγρέω -- ἀγρεύω-ἰ ὕπνος), [16 

αὐραΐρα. 

ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἦχα, ἦγμαι, ἤχθην, 

ἰοαὰ, ανῖυο, Ὀγίνσ, ἐαντῃ ; πὶ - 

ουὖ ο͵]., οὗ ἃ 6 Πθ 18), 1, 8, 21; 
οὗ (86 ὑτόοορβ, Γ᾽, 8, 9; οὗ ἃ τοεᾶ, 

111; Ὁ; 15; αὐγὴ ἢ, ΝῚ; 6,.2Ι]: 

Πθποθ φέρειν καὶ ἄγειν (ΓΕΥΤῈ οἱ 

ασογ76), ριιπαον, 1.6. σα ΟΥ̓ 
{Π6 ροοῦβ ἂδπᾶ αγίυε οὐ ἴδ6 
Ββίοοκ, 11, 6, ὅ; ἄγε (ἄγετε) δή, 

ὁοπῖθ ποιῦ,11,2,10; ἡσυχίαν ἄγειν, 

Κορ ᾳιιϊοί, 111, 1, 14: ραγῦϊο. 
ἄγων, Ιἴ|τὸ ἔχων, ἸΟΟΒΘΙΥ γδη85- 

Ιαἰβᾷ, εοὐέμι, ΤΙ, 4, 25. 
ἀγώγιμος, -ον (ἄγω), ἐμπαΐ παρ ὃ6 

δανγῖορα; τὰ ἀγώγιμα, ἤγεϊσῃίΐ, 

σαγοο. 

ἀγών, -ὥνος, ὁ (ἄγω), οΥἱρ΄. αβϑοτηδί, 

1564 65}. οὗ ἴῃθ στϑαῦ βσ'ϑιη8β οὗ 

ατϑθοθ; ΠΘΠΟ6, σογιξοϑέ, βἐγιισσίο, 

φαπιο; ἀγῶνα τιθέναι (1, 2, 10) οΓ 

ποιεῖν (ΤΥ, 8, 25), ἐγιυϑέϊέειέο οὐ μοία 

σαι. 
ἀγωνίζομαι, ἀγωνιοῦμαι, οἶα. (ἀγών), 

ὁοοπίοπα ἵπ σαηιθβ; ἈΘΠΟΘ, σθη- 

ΘΥΆ ]Ϊγ, βέγῖσο, οοπέοπα, Ποπέ. 

ἀγωνοθέτης, -ου, ὁ (ἀγών -Ἐ- τίθημι), 

7μασο οὐ αἱγοοίον οὗ α σον εξ. 

ἄδειπνος,; -ον (ἀ- ρσαὶν.-Ἐ- δεῖπνον), εὐἱέϊι- 

οὐ αὐπηοῦ, αὐ 688. 

ἀδελφός, -οὔ, ὁ (ἀ οορυ]αῦϊνο-Ἐ δελφύς, 
τὐοηιν), δγοίπον. 

ἀδεῶς, 8ἃαν. (ἀ-ρτῖν. -- δέος, ξ6αΥ), 

«οἱἐποιξ ἔραν, Γοαν ο δε. 

ἄδηλος, -ον (ἀ- ρα]ν.-Ἐ- δῆλοΞ), ττιοἰ ΕΥ̓͂, 

“ποογζαῖη, αἀοιδέζιιϊ. 

ἀδιάβατος, -ον (ἀ-ρτῖν. -ξ- διαβατό»), 

γιοΐ ἴο δε ογοβ886α οὐ ξογαθα. 

ἀδικέω, -σω, οἶος. (ἄδικος), δὃ6 πη- 

7ιι5ΐ, 06 ἔπ ἐπα ιὐὑγοπρ, ἰο ἀργοπ ; 

ἢ δοο., (ὦ τογοηρ ἴο, ἔνε; 

οἴὔθῃ ψ τ ᾿πηθὺ ΟὈ]., 1, 9, 15; 50 

ἴῃ Ρ885., 1,90,8. ΤῊΘ Ῥγθβ. 85 

οἴζθῃ {π6 ἔοτοθ οἵ ἃ ροσγῇ., δε ἔπη 

ἐϊι6 εὐγότς, ἴ.6. παῦο ἄἀοτι τὑγοΉ ; 

ἰπ [Π6 Ρᾶϑβ., ἤαῦο 51 Υ86] τὉΥΟΉ6.. 

ἀδικία, -ας, ἡ (ἄδικος), πη.) ι8{166, 

1} ΟΊ). 

ἄδικος, -ον (ἀ-ρτῖὶν. -ἰ δίκη), τιγ)ιι8ξ, 

τὐγοΉΘ ; τὸ ἄδικον, τυχιιδέϊοο, 1, 9, 

10. 
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ἀδίκως, αν. (ἄδικος), πη  αὐγῖψ, τἰτι- 

7ιιϑέϊψ; ΒΡ. ἀδικώτατα πάσχειν, ὃ 6 

ἐγεαΐοα, ηνοϑέ υὐη,)ιιδέϊῃ, Μ11,1,10. 

ἀδόλως, αν. (ἀ-οσῖν. -- δόλος), τοϊέ]ι- 

οι ἐγοα ΟΥ̓ Οὐ σῖϊο. 
᾿Αδραμύτιον ΟἹ ᾿Αδραμύττιον, -ου, τό, 

Ααγτδιηνὑζψίατῃ, ἃ Οἰἵγ οα {Π6 οοδβῦ 

οὗ Μγεῖϑδ. 

ἀδύνατος, -ον (ἀ- υΥΐν. - δυνατός), 1{7|- 

αδίο; οὗ [ῃϊηρβ, ἡ ροβϑίθίο, ηι- 

»Ῥγαοϊϊοαδίε; ἀδύνατον, νυ ἢ ΤΥ 

τι πουὺῦὺ ἐστι, ἐξ 18 Τηιροβϑιθίο. 

ἄδω, ἦδον, ἄσομαι (67. δή), 5δἴηρ, 

σπαηΐ. 

ἀεί, αν. (ο]Ϊ6᾽ ἔοση αἰεί, ο7. Τιαῦ. 
αουτίην, Ἐπηρ. αμ6, 667), αἰτοῦ 8, 

δΌΘΥ., Κγοηιν ἐΐηνα ἰο ἐζηλϊε. 

ἀετός, -οὔ (οΟΙΪΘΓ ἴοι αἰετός; ο΄. Τα, 

αὐἱϑ), οασίο. 

ἄθεος, -ον (ἀ- τὶν. -[- θεός, )ηρ'. αἰΐι6- 

ἐ5.), σοαί 658, Τηιρίοιιϑ8. 

᾿Αθῆναι, -ῶν, αἱ, ΑἸἐ]ιθη5. 

λΑθηναία, -ας, ἡ (7. ᾿Αθῆναι), ΑἰΠδηα, 

ΒΟΘα655 οὗ ννἂι 8πη6 νυ βαοτῃ, πα 

ῬΡαύγοηῃ ροαάθεβ οἵ Αἰῆθηβ; ἴῃ 

ΝΙΙ, 8, 89, [πο ψδίομποσγα οἵ 

Θθαῦμ65 8πα [Π6 ΟὙΘΟ ΚΒ. 
᾿Αϑηναῖος,-α, -ον (᾿Αθῆναι), Αἐποηίατ; 

τη8856. 85 Βα υ5ῦ. αν Αἰποηίατι. 

᾿Αθήνησι, Ἰοοαίϊνο δᾶν. (᾿Αθῆναι), αἱ 

Αἰπθη8. 
ἄθλον, -ου, τό (67. ἀθλητής, αἰπμιοἰο), 

φῬγυῆξο, ἴῃ 8, οοπίθϑί, 

ἁθροίζω, ἁθροίσω, οἰο. (ἁθρόος), οοί- 

ἰοοΐ, αϑϑθηνδίο; τοϊα. ἰπύν 88. 

ηυιιϑέογ. 

ἁθρόος, -α, -ον (ἁ-οορ]αίϊνθ -Ἐ- θρόος, 

ἨΟἾ86), Ἰἰῦ. ἕη, ἃ ποῖβδῳ ογοια, 

ὕμθη ἐοσείπον, ἔμ, α δοαῃ. 

ἀθυμέω, ἀθυμήσω, οἷς. (ἄθυμος), ὃ6 

αοβροπαρηέ, αϊδιοαγίεηρα,. 

ἀθυμητέον (γ6 08] οἵ ἀθυμέω), οι 

ηνιι8ὲ δὃ6 αἰδοομγασεα. 

ἀθυμία, -ας, ἡ (ἄθυμος), αἰδοοιγασο- 

φηυθιτΐ, ἀοϑροπαίθηομ. 

ἄθυμος, -ον (ἀ-ραῖν. - θυμός), ιοτέϊιονιΐ 

οοπγαρο, ἀδϑροπαϊον; αἰο7θο θα. 

ἀθύμως, δαν. (ἄθυμοΞ), ἀ65,ρογαφηέϊῃ, 

αεοοίοαϊῃ; ἀθύμως ἔχειν, ὃ6 α6- 

76εἰοα. 

αἱ, αἵ, 566 ὁ, ὅς. 

αἰγιαλός, -οὔ, ὁ, ϑδοαι 5.076, θθαοῖι. 

Αἰγύπτιος, -α, -ον (Αἴγυπτος), ΕἰσῃΡ- 

ἐΐατι; ταᾶδο. ἃ5 βαα δῦ. αὐὺ Εἰσψρ- 

ἐϊαηι. 

Αἴγυπτος, -ου, ἡ, στρ, Θομαποτθα 

ὈγΥ Οδιηρυβοβ 8π6 τη84θ ἃ ρει 

οὗ {Π6 Ῥϑυβίδη θιηρίτγο, αὖ αὖ ὑΠ6 

{τὴ6 οὗ {πΠ6 ἀπαδαϑβὶβ ἴῃ τϑνο]ῦ 

8 Π 6] ᾿παθρθπαθῃηῦ. 

αἰδέομαι, αἰδέσομαι, ἡδεσάμην, ἤἥδεσμαι, 

ἠδέσθην (αἰδώς), γοβρθοί, γθ067- 
ΘγιςΕ, 

αἰδήμων, -ον, ΚΠ. τ-ονος, ΒῈ0. αἰδημο- 

νέστατος (αἰδέομαι), γοβροοί ζει, 

γηιοαἰο5ὲ. 

αἰδοῖον, -ου, τό, σΘΠΘΓΙΆΙΠ]Υ Ρ]. (αἰδέο- 

μαι), ἐπα ρειοπαάα, ργζυαΐο ραν. 

αἰδώς, -οῦς, ἡ (αἰδέομαι), γεϑ5ρεοί, γϑυ- 

ΘΥ 6166. 

αἰεί, 566 ἀεί, 

αἰετός, 566 ἀετός, 

Αἰήτης; -ου, ὁ, Αορέε5, Κιηρ οὗ (]- 

ΟἾ ΙΒ. 

αἴθω, δειγηι; τα]. ᾿πέγϑηΒ.; 06 ΟἽ 7176. 

αἰκίζω, οὔὔθηθι 46}. αἰκίζομαι, αἰκιοῦ- 

μαι, οἐο. (ἀεικής, εὐγυ86 θην, ἀ- οσὶν.-Ἐ 

εἰκός), οὐὐέγασθ, ἡναϊγοαΐ, ἐογ ἔν 6. 

αἷμα, -ατος, τό, δίοοα. 

Αἰνείας, -ου, ΑΘη6α5, οὗ ΒΘ ΥΤΩΡΒΆ]π5 
ἴῃ Ατοϑδαΐϊα, ἃ σδρίϑίη ἴῃ {π6 

Οὐτθοκ διιν. 

Αἰνιᾶνες, -ων, οἱ, ἐπ,6 Αογυϊαγῖαγ8, ἃ 

ΓΉΘββϑ] δ ΡΘΟΡΙΘ. 

αἴξ, αἰγός, ἡ, σοαΐ. 

Αἰολίς, -ίδος, ἡ, Αοοἴέδ, ἃ αἰδύτσ! οὐ οῃ 

{86 που νγθβίθσηῃ οοδβύ οὗ Αβϑὶᾶ 

ΜΊίμηον. 

αἱρετέος, -α, -ον (γΘΥΌ8]. οὗ αἱρέω), 

ηγιδὲ δὃ6 ἑαϊοοηι. 



4 παρείς 

αἱρετός, -ἤ, -ὀν(αἱρέω), ἑαΐκοη,, Ο᾿οβθΉ; 

οἱ αἱρετοί, ἐΐι6 αἰοἸοσαΐο8, Θτ 01,8. 

αἱρέω, αἱρήσω, εἷλον, ἥρηκα, ἥρημαι, 

ἡρέθην, ἰαΐτο, οαρίτνο, βοῖζο; ταϊᾶ. 

ΟΠιοοβο, ῬΥΘΓοΥ, οἰοοῖ; ῬᾶΒ5Β., δ6 

ὁμόϑοη, ὃ οἰοοέοα. 

αἴρω, ἀρῶ, ἦρα, οἴα., γαΐβε. 

αἷς, 566 ὅς, 

αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ἠσθόμην, ἤσ- 

θημαι, ρογοοῖυθ, οὔβογυθ, ἰΘαΡΊ, 

ὙΥ [ἢ 86ο., ὅτι, ὡς, ΟΥ ἢ ἃ Ῥγίϊο. 

ΟἸαῦβο; ψιῦἢ ρθη. θαν, Θαγ' Οἵ. 

αἴσθησις, -εως, ἡ (αἰσθάνομαι), ρΟΥῸ6Ρ- 

ἑϊοτ; αἴσθησιν παρέχειν, ὃ6 967- 

οοἰυοα, ΤΥ, 6, 13. 

αἴσιος, -ον (αἶσα, ρογέϊογι,, Γαΐ6), ατι8- 

γίτοϊοιι5, Γαυογαῦῖο. 
Αἰσχίνης, του, ὁ, Αδβο)ῖη68, Δ Ατ- 

ὁδαϊεη, ἴῃ Θοτητη8η6 οὗ [ῃ6 ατθο}κ 

ῬοΙ αβίβ, 

αἰσχρός, -ά, -ὁν (αἰδέομαι), ὁ αἩιο Γτἰῖ, 
δεικο, αἰἰβον σοι. ΟὐἸΏΡ. αἰἱσ- 
χίων, 5ΒῈ}. αἴσχιστος. 

αἰσχρῶς, δαν. (αἰσχρός), Πα, [πε], 

εἰϊαι γα  Γι]|ῃ. 

αἰσχύνη, -ης, ἡ (αἰδέομαι), εξαηιο, αὖ8- 

σταρο. 

αἰσχύνω, αἰσχυνῶ, ἤσχυνα, ἠσχύνθην, 

αἱσ]ιοηον, μι ἰο δἸιαηιο; ταϊᾷ. 

Δ η ῬΡᾶᾷββ., ὅθ. αϑπθαηιοα; σὶϊῃ 

866., 7εοῖ βαηιθ θοΐονο, ΤΊ, 8, 22, 

αἰτέω, αἰτήσω, οἔ0., α8]5. Τ0Υ, α6- 

για ; ταὶ... δοβθθοῖι, αἰ] ΚΟΥ 85 

ἃ ἴανου. ΓΘ γὉΌ. τηδὺ ὕδ]τθ ὕννο 

8.668. (1, 3, 14 η.}, οΥ [86 βου60 

δΥ 6 ΘΧΡΙΘΕΒΘΩ Ὀν παρά. 

αἰτία, -ας, ἡ (αἰτέω), ὁπ αῦο, δίαηιο; 

αἰτίαν ἔχειν, ὃ δίαηιοα. 

αἰτιάομαι, αἰτιάσομαι, οἰο. (αἰτία), 

δία, θη 81ι}6, αὐοτι8ο, ὁπ αῦσο. 

αἴτιος, -α, -ον (αἰτέω), ὁπαγροαθῖο, 

γοϑρογδίδίο, ἐο δίαηιο 70}, ἐπ6 

ὁατι86. ΟΥ̓, 085. οὐ ψ ἢ ρθη. τὸ 

αἴτιον, ἐΐι6 οατι56, ΤΧΨ,1, 17. 

αἰχμάλωτος, -ον (αἰχμή, 8066} -ἰ- 

ἁλίσκομαι), ἐσκοη, μ ἐπα βρθαῦ, 

οαρέιγοα ; οἱ αἰχμάλωτοι, ᾿γίβοτ- 

ΘΥ8; τὰ αἰχμάλωτα, δοοΐῃ. 

᾿Ακαρνάν, -ἂνος, ὁ, ατὶ Αοραγπαηπίαη, 

1 Πὰ ὈΙηΐ οὗ Αοδγπδηΐα ἴῃ {Π6 

ΒΟΌΓ νϑϑίουη ρᾶτὺ οἵ ποιίῃ 

ατθθοθ. 

ἄκαυστος, -ον (ἀ-ρτῖν.-Ἐ καίω), τη- 

δι ηπΐ. 

ἀκέραιος, -ον, 5ογγ)], ΓὙΟ5ἢι, οἵ [ΤΟΟΡ 5, 

ἀκήρυκτος, -ον (ἀ-γρτῖν. -᾿- κηρύττω), 

τοὐέ ποιή μον α]α5,τοϊἐ ποι α ἔγιιοο. 

ἀκινάκης, -ου, ὁ, (ᾳᾷ Ῥογδίδη ψΟΓα), 

α δΠογέ, δἰγναϊομέ βιυογαῖ, ἀασοοῦ. 

ἀκίνδυνος, -ον (ἀ-ῃγτῖν. - κίνδυνος), 

ιτοἰξμοιέ ἀαησον, βα ζω. 

ἀκινδύνως, δαν. (ἀκίνδυνος), τοϊἐ]ιοιιΐ 

ααη (67. 

ἀκμάζω, ἀκμάσω (ἀκμή), δὸ αὐ οπε 5 

φυΐηιο, αὐ οη 68 δοβέ. 

ἀκμή, -ἧς, ἡ (γ, ἀκ, ο7. ἀκόντιον, ἄκρος, 

Ἐπηρ., αοηϊ6), ροϊγέ, οαῖσο; ἀκμήν, 

85 δᾶν., αὐ ἐπα ροῖπέ οἵ, 71τι5}. 

ἀκόλαστος, -ον (ἀ-ρτῖν. - κολά ζω), 

“Ὡη 1566], τὐπαϊἰδοὶρίϊηοα. 

ἀκολουθέω, ἀκολουθήσω, εἕο. (ἀ-οορα- 

Ἰαύγο - κέλευθος, τοα}}}, αδοοηι- 

γῬαηῃ, Γοϊίοιο. 

ἀκόλουθος, -ον (ἀ-σορυ]δεϊνθ -Ἐ- κέλευ- 

θος, τα}, σοῖπ ἐπ βαγδ ἀἰραῇ, 

ὁοη δι ογΐ. 

ἀκοντίζω, ἀκοντιῶ (ἀκόντιον), ᾿πι}] ἐμ 

7ατυοῖίη, μϊξ τοϊέπι ἐπ ͵αυοϊτη. 
ἀκόντιον, -ου, τό (γίακ; οΥ. ἀκμή), 

7ασυοϊΐη, παν ]οα ἢ {Π6 δἱα οὗ ἃ 
ὑποπρ; 566 ἸΥ,, 2, 28 ἢ. 

ἀκόντισις, -εως, ἡ (ἀκοντίζω), ᾿ατοῖϊζη- 

ἐμιγοιυΐης. 

ἀκοντιστής, -ου, ὁ (ἀκοντίζω), αυοϊτη- 

ἐπι "οι 67.. 

ἀκούω, ἤκουσα, ἀκήκοα, 

ἠκούσθην, Πδαν, δα ΟΥ̓, 805. ΟΥ 

ἢ ἀοο.ς τυ ρθη. οὗ [Π6 βΒουπᾶ 

Ἠμρδχγᾶ, ΤΥ, 2, 8; οὔξθη ψὶἢ ρθη. 

οὗ βοῦτοθ, ἤδα ἤγοηι; ἴο1]}. ὈΥ 

ἀκούσομαι, 
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ὅτι, ὈΥ 860. 8πα ἰπῆη. (οἵ Πθδτι- 

588), ΟΥἹ ὈΥ 806. 8πα ρϑγίϊο. (1 

νι μαῦ ἰΒ μθαγὰ ὈΘ τῃϑυϊζθα ἃ5 ἃ 

ἔδοῦ); τ [ἢ ρθη., μϑδαγνοη, ἴο, οὔθ. 

εὖ ἀκούειν (Ὀ6η)6 ατιαἰ76), ἃ5. ῬΆΒΒ. 

οὗ εὖ λέγειν, δὃ6 εὐοἰΐ βροβοη, οἵ, 

ΥΙΙ, 1, 28. ΤῊΘ Ρ.β5.,) 85 'ῃ Εηρ'; 

15. οἴζθῃη ὑϑοὰ ψΠθτΘ {Π6 ροσγῇ. 
του] ὍΘ τηοτθ ἸορΊΟΔ], 6. σ. 1, 9, 

28. 
ἄκρα, -ας, ἡ (ἄκρος), διιηιηιϊέ, Ποϊο]ιΐ, 

οἰξααοί. 
ἄκρατος, -ον (ἀ-᾿τῖν. - κεράννυμι), τἰγι- 

ηιίαθα, βίγοη, οἵ ψ1η6. 

ἄκριτος, -ον (ἀ-ρτῖν. - κρίνω), εὐἱέῃ- 

οιέ α ἑγῖα!. 
ἀκροβολίζομαι, 801. ἠκροβολισάμην 

(ἄκρος -[- βάλλω), ἑἐμγοιῦ ΚὙοην ἃ 

αἰβίαηισο; ὮΘΠΟΘ, δκιγηνίβ]ι, 

ἀκροβόλισις, -εως, ἡ (ἀκροβολίζομαι), 

βγη 8. 
ἀκρόπολις, -εως, ἡ (ἄκρος -[- πόλι), 

μρροῦ' οἱέμ, οἰξααοίὶ, αἀογοροῖι. 

ἄκρος, -α, -ον (67. ἀκμή), μϊρ]εϑὲ, 

ἑἱορηιοβί, ἐμα ἰορ οὔ; τὸ ἄκρον, 

ποῖσηΐξ, βιιηνηνΐέ; 50 τὰ ἄκρα, ἐΠ6 

μοῖρ. 

ἀκρωνυχία, -ας, ἡ (ἄκρος -ἰ- ὄνυξ, πιατ), 

ἐΐρ οΓ ἐπ παῖΐ; Π6π 801 ΟΥ̓ α 

μιοιιγυαϊη. 
ἀκτή, -ἣς, ἡ (ἄγνυμι, ὈΥΘαΪο), 8ἤ.ΟΥΕ, 

ἐοαϑέ, ργΟπνΟΉ ΟΥ̓. 

ἄκυρος, -ον (κῦρος, ροιῦογ,, ατιἐ πον), 

ΟΓ πὸ ἤογεοο, ἡπυαϊίαι, τι ἀπὰ 

υοϊα. 

ἄκων, -ουσα, -ον (ἀ-᾿υτὶν.- ἑκών), “ἢ- 
ιυἱϊἴηρ, ἀϑθα 85 ἃ ραγίϊο., ἄκοντος 
Κύρου, ἀραϊηϑέ ἐπ ευτιἰ 6 Ογγηιξ͵ 

ιοἱίποιξ ἐμ οοηϑβοηΐ ΟΓ Οὐγιι5, 

1,3,17; τι 0} ἴοτοθ οὗ 8η δᾶν., 

«“ηιυϊησῖψ, ταἰγυϊγυξοτιἐϊογαἰ, 
ΙΝ, 8, 25. 

ἀλαλάζω, ἀλαλάξομαι, ἠλάλαξα (ἀλα- 

λή, 8δῃ ἰτηϊ αν σψοτγα, δαΐέϊο- 

67}}, γαῖδβε ἐπι δαϊξέϊο- ΟΥ̓, δυουιέ. 

ἀλεεινός, -ἦ, -όν (ἀλέα, «τὐαγην})), 

ἰὐαῦην; ἴθ πραΐ., α 80.766 Οὗ 

τὐαγ νι. 

ἀλέξω, ἀλέξομαι, ἠλεξάμην, ᾿τσαγαὰ ο΄; 

ἴῃ {πΠ6 Απαθαβὶδ ΑἸνγαγ5. τηΐϊα., 

τὐαγὰ ΟἹ ἤγουν οποϑβοίῇ, γοροϊ, 

γοχιῖέίο. 
ἀλέτης, -ου, ὁ (ἀλέω, σγῖηα), α στη 167}; 

ὄνος ἀλέτης, ἔπ|6 ἩΡΡΟΥ͂ ηυϊ ἰ8έοηι6, 

Τ.9,.5.: 
ἄλευρον, -ου, τό (ἀλέω), τυπεαΐ- ΠοιιΥ, 

ΑΙ ΔΥΒ5 1 Ρ]. 
ἀλήθεια, -ας, ἡ (ἀληθής), ἐγ έπι, σατ- 

ον; τῇ ἀληθείᾳ, ἔπ, ζαοέ, ἔτι ἐγ. 

ἀληθεύω, ἀληθεύσω, οἕο. (ἀληθήπΞ), 

ϑρδ6αῖ ἐπα ἐγιέη, ἐοὶζ ἐπο ἐγ, 

αδοιΐ, γορονγέ ἐγιιῖῳ. 

ἀληθής, -ἔς (ἀ- ρτὶν.-[λήθω Ξελανθάνω), 

“ηοοποοαϊοα, πιαγξεϑὲ; Ὦθποθ 

ἔγιιο; τὸ ἀληθές, ἐπι6 ἐγιιέ]ι. 

ἀληθινός, -ἡ, -όν (ἀληθής), γοαϊ, σοη- 

“ἴηι, τὐσονέπῳ οΥ ἐπα πιαηϊ6. 

ἁλιευτικός, -ή, -όν (ἁλιεύω, ἢ.85}, ἴτοτη 

ἅλς, ἐπα 86α; οαΓ. Τιαῦ. 8αἱ, Ἐϊπρ. 

8611), θοϊοησίης ἰο ἢδιΐηρ οὐ ἃ 
βδμουηναπ; πὶτἢ πλοῖον, α ἢ,810- 

ἐηπο-Ὀοαΐ. 

ἁλίζω, ἥλισα, ἡλίσθην (ἅλις5), σα Ύ, 

οοἰϊοοέ, τοῖα. ᾿ηΐγϑη5., αϑϑθηθίο, 

15:9. 
ἄλιθος, -ον (ἀ-ρτῖν. - λίθος), βδέοτγε- 

ἰ6858, 7766 Κ͵γοην 8ἰο0Ή 168. 
ἅλις, δᾶν., ἔην ογοισα8, ἔπι αδιπα- 

αποο, Θποιοῖ, πὶ ρθη. 
᾿Αλισάρνη, -ἡς, Ηαἴίδβαγηο, ἃ. ΟἸΌΥ 

1ῖη Μίγβῖίδ. 

ἁλίσκομαι, ἁλώσομαι, ἑάλων, ἑάλωκα, 

ἃ Ρᾶ55. οὗ αἱρέω, δὃ6 ἑαΐθη, δὃ6 

οαρίζιγοα, ὃ6 8οϊξοα. 

ἄλκιμος, -ον (ἀλκή, δέγεηοί, υα]07), 

τυαγϊο, θΥαῦθ, 8. ροθίϊο ψοτγᾶ, 
ἀλλά (ἄλλος), ΘΟ.) ΤΏΟΓΘ ΒΓΟΠΡῚΥ 

δανθογυβαύνγθ ὕμπδη δέ, οὐϊογιυῖϑβο, 
ου ἐπα οἶμον παπᾶ, Ὀιΐ; αἵ [86 

Ὀορὶπηΐηρσ οὗ ἃ 5ρθθοῦ οἴΐθῃ, 
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τὐο11, ἐσοὶ δι; ἴτὰὶ τ] 165 Βοιηθ- 

{πη65, παῇ, οὐ, ἐμ ΘΟΝ ΡΥ, 

οὔἴζοθη σομρὶθα ἢ οὔμου Ρδγ- 

1160 165, θα Ἰνναν 5. ἢ δανογβα- 

{ἰνϑ ἔἕογτοθ; ἀλλὰ γάρ, οἴξθοῃ ᾿π Ρ]ν- 

ἰηρ' 8η 6] ρ5ῖ5, διέ... 71οΥ, 111], 

2, 25; ἀλλ᾽ ἤ, οαοορί. 

ἄλλῃ; δᾶν. (ἄλλος), ἐπι απιοΐπογ τοαῇ, 

»ίαξο, ΟΥ̓ ἩναΉ 61", οἰδθιυογα. 

ἀλλήλων, τοις, ΤΟΟΙΡΓΟΟῚ] Ῥτοη. 

(ἄλλος), οὐδ απιοΐμον, οαςῖ οἶμον. 

ἄλλοθεν, δαν. (ἄλλος) ἤγοηι αἸιο 67" 

»ίαοσο; ἄλλοι ἄλλοθεν, Ξ0Ήϊ168 ἴηι. ΟΥ6 
τὐαῷ οἶμον ἴηι αποΐϊον, 1, 10, 

15 1. 
ἅλλομαι, ἁλοῦμαι, ἡλάμην, 2 Β80Γ. 

ἡλόμην (1. βαἰϊο), ἰοαρ, 7τπιρ. 

ἄλλος, -η, -ο (Τιαῖ. αἰἴἴι5), οἶμον, 

αποίπον; μιῇ ἃτί., ἐπ6 γοβὲ οἵ, 

1, 2, 15; τῇ ἄλλῃ (ἡμέρᾳ), ἐΐι6 πιοαΐ 

(ἀαμ), 11,1, 8; νι αἰδογπαίϊνθ 

ΟΥ αἰβίσι θαΐζινθ ἔοτοθ, ἄλλος καὶ 

ἄλλος, 1, 5, 12: ἄλλοι... ἄλλοι, 

βΟΉϊ6. .. οἶπογ5, 1, 8, 9; ἄλλοι 

ἄλλως (αἰτὲ αἰϊέο}), δον 6 τι ΟἿ 6 

ἰὐαῃ οἰπον8 ἔμ, αποίπον, 1, 0, 11; 

50 ἄλλος ἄλλα λέγει, 11, 1, ὃ; ἄλλος 

ἄλλῃ, ΤΥ, 8, 19; Βοτηθίϊτηθβ Ρ]6ο- 

πϑδβίϊο, δοβίαθα, 1, Ὁ, ὃ: 50 θββρϑοὶ- 
84}1ν σι Πυτήογα]β, 1, 7, 11; εἴ 
τις καὶ ἄλλος ΔπΠα ὥς τις καὶ ἄλλος, 

566 καί; 1ῃ απθβίϊοπβ Θχρθοίπρ 

80 ΔΠττη ιν ΘΉΒΘΥ, ἄλλο τι ἤ; 

ΞΞ ποητο 9 

ἄλλοσε (ἄλλος), ἔο αποΐπογν' ρίαρο, 

οἰβϑιθθοῦο. 

ἄλλοτε, 8αγν. (ἄλλος), αὐ αποΐποῦ 

ἐΐηιο, αἱ οἰπον ἐΐηιοβ.; ἄλλοτε καὶ 

ἄλλοτε, οὐογ ποῖῦ απαὶ ἔπει, 11, 

4 26: εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε; 566 καί. 

ἀλλότριος, -α, -ον (ἄλλος), δοϊογισῖπς 

ἐο αποΐ]ιον,, Γογεῖστ. 

ἄλλως, αν. (ἄλλος), οὐπογιῦῖδο, τη 

ατοίπον τα, αὐ ονοηεϊῃ; αἴηι- 

ἰο88ἴῃ, γαδιῖῃ, Ν, 1, 1; ἄλλως ἔχειν 

ΟΥ γίγνεσθαι, ὃ. αἰ Ποτονέ, 111, 2, 

310,0, 10; ἄλλως πως, ἔπ, ατΜ 

οἰμον σα, 111,1, 20; ἄλλως τε καί, 

707 οἰπον γϑαβοῦβ απ ρανίϊοι- 

ἰαγῖψ, 1.6. οϑροοίαϊῃ, ΝΜ, 0, 9; 

ΨΙΙ, τ, 40; ἄλλοι ἄλλως; 566 ἄλλος. 

ἀλόγιστος, -ον (ἀ-ρτὶν.- λογίζομαι), 

μη} 6 αι οἴη, 86 η861685, ΓοοΙ 5}. 

ἄλσος, -ους, τό, Ξαογοα φηοἸΟΒΈΥΕ, 

65Ρ. σγΌτο. 
ἽΑλυς, -υος, ὁ, ἐπε Ηαΐῃ5, {πὸ ρῥυίη- 

ΟἿΡΔΙ τῖνοὺ οὗ Αβῖα Μίμποσ, ἤονπρ 

ἰηἴο {μ6 Ἐπαχὶπο. 
ἄλφιτον, -ου, τό, θαγίοῃ πιραϊ, ἃ]- 

ὙΔΥ5 ΡΪ. 

ἀλωπεκῆ, -ἣς (ἀλώπηξ, Γο.), ζ0α:- 5], 

ὁαρ, οῦπ ὃν ΓΒ τ δοῖδηβ, ἯΙ, 4,4. 
ἁλώσιμος, -ον (ἁλίσκομαι), ἐπαΐ τας 

δὲ οαρίιγεα, εαϑῃ ἰο σαρέιγε. 

ἁλώσοιντο, 566 ἁλίσκομαι. 

ἅμα, (ο7. ὁμοῦ, Τιαῦ., δηλ, Ἐπηρ. 

86Ώ16), αὐ ἐπα βαπιο ἑΐηϊο, αὐ ἔα 

βαηιθ ἐΐηιο κοτέ, (ἀαἴ.), ἐοσοίμουῦ 

τοἰξῃ; ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, αὐ ἀατἡ-ὍΥ αΐ;, 

11,1, 2; ο΄. ἅμα τῃ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ, 

ον, ἔπε Γοϊϊοιυῖηο ἀαῃ αὐ ααιρη, 

Ι, 1, ἢ; ἅμα ἡλίῳ ἀνέχοντι, ἀνα- 
τέλλοντι, αὐ βιιηιγῖβο, 11,1, 8; 3,1; 

ἅμα ἡλίῳ δύνοντι, αἴ βιιγι8οΐ, 11, 2, 

13; ἅμα μέν. .. ἅμα δέ, δοίϊι . .. 

απα, 111, 4, 19; νι μαγίϊοβ. 
(βύσσον τ ἢ [Π6 ΔΟσοτηΡϑην 1 ΠΡ' 

γὉ.), α8 8007) α8. 

δΑμαζών, -όνος, ἡ, αὶ ΑἸϊαξοτι, ΘΟ. 6 

οἵ {Π6 την τοδὶ ἔσὶθθ οἵ ἔθιηδ]θ 

ὙΔΥΓΊΟΤΙΒ. 

ἅμαξα, -ης, ἡ (ἅμα -Ε ἄγω), α τα σοΉ, 

οαγ; ἅμαξα πετρῶν, α τοασοπ-ἰοαα 

ΟΥ̓ ίοπεβ, ἸΨΝ, 1, 10; βοῦς ὑπὸ 

ἁμάξης, α ἀγατιπί-οα, ΝΊ, 4, 22, 25. 

ἁμαξιαῖος, -α, -ον (ἅμαξα), οἵ Βἴοῃθ8, 

ἰαγοσο ὁποῖσῆ ἕο ἰοαα α ττασοῦι. 

ἁμαξιτός, -ον (ἅμαξα), ραβϑβδαθῖο ΤΟΥ͂ 

τὐασοη8, ὁδὸς τὐαϑοή- 

γοαᾶ, 1, 2, 21. 

ἁμαξιτός 
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ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἡμάρ- 

τηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην, 188 

ἐῆ6 ἩλαΥΪ, ηὐνῖδ8 (σι σϑη.), 1. 

Ὁ, 12; αἀο τὐγόηρ, ἴω, ασαϊηϑέ, 

111,2,,20; μικρὰ ἁμαρτηθέντα, 5ηνα 

ΟΥ̓ΥΟΥ͂5, Ν, 8, 20. 

ἀμαχεί, δᾶν. (ἀ- ραὶν.-Ε μάχομαι), τοτέἢ- 

οιέ βοπέζηρ, κοτέ ποι ἃ βἐγιισσίο. 
ἀμαχητί, ααν.Ξεύῃϑ ξογθροίηρ. 

ἀμείνων, -ον, ΘΟΙΏΡ. οὗ ἀγαθός, δοίέογ, 

δγαυου; προιῦ. ἃ5 δᾶν., ΤΙ|,1, 20, 

ἀμέλεια, -ας, ἡ (οΓ. ἀμελέω), ὁα761688- 

γη.6858, ποσίεεί. 

ἀμελέω, -ήσω, οἶο. (ἀ- ρσαὶν.- μέλει), δὃ6 

οαγοῖο85,06 περσίσοηέ οὗ, πιοοίοοΐ, 

συ ἢ ρθη. 

ἀμελῶς, 8δᾶν. (ἀμελής, οαγοῖο55; ο΄. 

ἀμελέω), δαγοἰο55ῖ}., πιοσίρσοηίη. 

ἄμετρος, -ον (ἀ-ρτῖν.- μέτρον), εὐτέι- 
οαέ Ὠιθα5176, σου 658. 

ἀμήχανος, -ον (ἀ-ρτῖν. -[- μηχανή), 

τοὐποιιξ γοβοιγ 66 οὐ Ὠιθαγ 5; ἴηι- 
»γοϑβϑίδίο, 1, 2, 21: πολλὰ καὶ ἀμή- 
χανα, ηναηῃ αἰ) οι 165, 11, 8, 18, 

ἁμιλλάομαι, ἁμιλλήσομαι, οἕο., 46}. 

Ῥᾶ55. (ἅμιλλα, οοη ε5ἐ), ὀογέοηα, 

αἱο «τοὐέῃ, Λαο 6 ΚῸΥ (νι ἢ ἐπί οΥ 
Ἰτρός). 

ἄμπελος, -ου, ἣ, αἵη. 

᾿Αμπρακιώτης, -ου, ὁ, αγν, Ανδγαοϊοΐ, 

ΟἹ Ζθη οὗ ΑἸ Ὀγϑοὶᾶ ἢ ΕἸΡΙΓΒ. 

ἀμυγδάλινος, -ἡ, -ον (ἀμυγδάλη, αἱ- 

φιον α), ΟΥ̓ αἴἰηιοντα5, ΤΥ, 4,13 π. 

ἀμύνω, ἀμυνῶ, ἤμυνα (ἀ-Θρῇῃοπῖο-". 

νίμυ, ε΄. μύνη, οαὐσιιδ6 ἃπα Τ,αῦ. 
ῃιοοτῖα, τὐαἰ158), ἐραγα ΟΠ; ταὶα. 

τὐαγα ΟἹ ἤγοην ογπθβοί, ἀοζονα 

ΟοἸ 6561} ασαϊηβΐ, γοχιῖέο, ρειιγῖ57},. 

ἀμφί, Ρτθρ. (ο7. ἄμφω, Τιαῖ. απχιθῖ-), 

11|., ον οί, βίαιος ὁ, Ὦθποθ (1) 

ΙΓ σθη. (8 Ῥοϑύϊο 1156), αδοιξ, 

ΘοΟπ ΟΥ̓ ΐη(, ΤΝ, Ὁ, 17 π.; (2) ψ ἢ 

806., αδοπῖ, γοιπα αδοιΐ, οὗ 

Ῥίαοθ, ἀμφὶ Μίλητον, 1, 2, 8; οὗ 

ῬΘΙΒΟΙΒ, τῶν ἀμφὶ Κῦρον, 1, 8, 1; 

ἴῃ ΒΌΟἢ ΡΏταβθϑ [Π6 ἱπᾶϊνι π8] 
15. οὔὔθηθυ ᾿πο πα 66, οἱ ἀμφὲ ᾿Αρι- 

αἴον, Αγίαθδιι5 αὐταὶ Πιῖ8 ἤχθη, 111, 

2, ὥ; οὗ {ἴπη6, ἀμφὲ ἀγορὰν πλήθου- 

σαν, αϑοινΐ γι ηιαγ]οξ ἐΐζηιο, 1, 

8,1: ἀμφὶ δορπηστόν, 1, 10,17: ψ ἢ 

γὩΥΟῸΒ ΟὈ]Θοῖβ, ἀμφὲ τὰ στρατεύ- 

ματα δαπανᾶν, δροηα! ἨϊΟΉ Ομ ΟἿ, 

Πα αὐηνῖο5, 1.1, 8; τὰ ἀμφὶ τάξεις, 

ἐαοίϊοβ, 11,1, 1; ἀμφὶ ταῦτα ἔχειν, 

ἔο δα διιδῖοαί αδοιί ἐπῖ8, Ν, 2, 26; 

ἢ ΠυΤΏΘΓΙΔ]5, 1, 2, 9, 8πα ἔτο- 

απΘη{1γ. 

ἀμφιυνοέω, ᾿τηρῇ. ἠμφεγνόουν, ἠμφε- 

γνόησα, ἠμφεγνοήθην (ἀμφί-! νοέω, 

ἔῸ1 γνοέω), ἐξπιήη!Σ οὐ, δοίδ, 8β͵α.68, 

δ6 ἔῃ, σοι δή. 

᾿Αμφίδημος, -ου, ὁ, Απηιρπμιαθηγιι8, 

ἔαίμον οἵ ΑἸρῃ]!ογαῦθβ. 

᾿Αμφικράτης, -ους, ὁ, ἀπιυρῃπῖίογαΐο8, 

80 Αὐμοπίδϑη, ἃ οαρύϑὶπ ἰῃ [Π9 

ΟὝσθοκ δττην. 

ἀμφιλέγω (λέγω), 8ρθαῖϊ; ον, οί, 

831(168, τανε Ϊ. 

᾿Αμφιπολίτης, -ου, ὁ, ατ, ΑηιρΠΐροϊ- 

ἑαη, οἰὔϊΖθη οἵ ΑἸΡΠΙΡΟΙ 5, 8 

οοΙοην οὗ ΑΥΠΘΠ5 ΟΝ {Π6 τυ ἢ 

1η Μϑδοθαοῃηϊδ. 
ἀμφορεύς, -ἔως, ὁ (Ηοτηθτὶος ἀμφιφο- 

ρεύς, ἀμφί-" φέρω), αὶ ἰαῦοο 76» 

«ὐτέῃ, ἐισο παλια 68. 
ἀμφότερος, -α, -ον (ἄμφω), δοΐῃ. Τῃ 

{86 ἀπαθαβῖβ ΟΠΥ α8] οΥ 9]. 

ἀμφοτέρωθεν, αν. (ἀμφότερος), ΚΓΟΉΣ 

ῥοίἢ, δα165, ον, δοίἢ, 51168. 

ἄμφω (οΥ. ἀμφί, Τια. ατῦο, Ἐππηρ. 

δοΐῃ), σθῃ. δηα αδύ. ἀμφοῖν, δοέῃι. 
ἄν, ροδπί-ῬοΒβ. τη 8] ρϑγῦ. ἴοῦ τυ ΒΊΘ ἢ 

{πο γθ ἰ5. ἢ0 ΕἸ ρΡΊΒΗ ϑααϊνα]θηΐ 
(7. Τιαῦ. αι), ἀϑθα 85. Ό]]Ονγ8: 

(1) ψ τ {π6 οοπαϊῦ. ρδτί. εἰ (560 
ἐάν), νι το]αύνθο (ὅς, ὅστις, 

ὁπόσος, οἰο.), ἃπα νι {θη ροῦδ] 

ψΟΣαβ ὅτε, ὁπότε, ἐπεί, ἐπειδή (566 

ὅταν, ὁπόταν, ἐπάν, ἐπειδάν); ἕως, 
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πρίν, μέχρι, ἔστε, χ᾽ ἢ {ΠπῸ νΌ. ἴῃ 

{Π6 50]., ΘΙ ΠΥ σϑἔθσσι ηρ' ἴο {Π6 

τα. ΟΥ Τη8 6 σῬ ΠΟΙᾺ] 1Π {Π6 ὈΥΓΘΒ.:; 

τὶ ὡς ἃπᾶ {ΠῸ6 Β}}]. ἴῃ ἃ ἢΠΔ8] 

οἴαιβο; (2) σι νῦ5. (α) στ 

ορῦ. ἴπ 8η Δροάοβὶβ, πμθ ῥτούδβίὶβ 

Ροϊπρ οὔΐθη οἠΪΥ ἱπιρ] 16 ΟΥ 

ΠΤ ΓΟΙΥ ΒΌΡΡΓοββθα (ρούθπίϊδ) 

ορἕ.); (0) ψ ἢ Βθοοηαδυν ἴθηβ65 

οὔ {86 ᾿ἱπαϊΐο. ἰπ ΔΡΟΙΟΒ6Β οὗ οοη- 

αἰτοπβ5 οοπύγατυ ἴο ἴδοῦ (ρϑβί 

Ροΐθης 141), (6) νυ {ἢ ᾿ἱπῆπ, οὐ Ρδτ- 

{ϊο., τορι θβθηπηρ' ΟἰΠ6Ὶ οὗ {Π6856 

οοπδύγαπουοηβ, (4) νυ ἢ ἱτηρῦ. ΟΥ 

8071. ἰπαϊο. ἴῃ 8η ᾿ζθγαύννθ ΒΘὴ56 

10; 191: 
ἄν αὔδα 8. ΓΘ ΔΙ] ΠΘΔῚ ᾧΠ6 

Ποδα οἵ 18 οἴδιιβθ 8παὶ τηδ. ὈΘ 

τορθδίθα ψῖ ἢ {Π6 νΌ., 1 {παῦ 185 

Ῥοβύροπθα; βοιῃθύϊηθβ Ὁ 15. τϑ- 

Ροδίθα βϑνϑυδὶ {ἰτηθ65, 1, 8, 6 π.; 

ΟΠ {πΠ6 οὔμϑὺ μη, 1 γὴν ὈΘ 

οὐηϊἐοα τ ἢ {Ππ6 νΌ., 11 1Ὁ ΒΒ 

ῬΘΘἢ ΘΧΡυΘΕβθα ψ ἢ ἃ ρυθοθάϊηρ 

νὉ. ἴπ [ῃ6 5816 σοῃβύγαοί!οη, 1, 

θ, 2 ῃ. 

ἄν, 566 ἐάν. 

ἀν-, 566 ἀ-. 

ἀνά, ρτορ. ψὶ ἢ 8οο. (ο7. ἘΣηρ'. ΟΉ)), 

τ, τὸ αἰοηρ, οὐοῦ, ἐμνοιοποιέ; 

οὔξοη αἰβύγ θα{ῖνο, ἀνὰ ἑκατὸν ἄν- 

δρας, α Ἰυνιναγοῦ ηλθη θαοῖι, 111, 

4, 21: οἵ ΤΔΠΠΘΥ, ἀνὰ κράτος, 10 

ἔο οΥ τοῖέμι αἰ! οἸο 5. ηιΐα], αἵ 

7ιι11 8ροοα, 1, 8,1 (ο΄. κατὰ κράτοΞ). 

Τ1π σοιϊῃηροβί(οη ἀνά ἔγθα θη {}ν 

ΤΊ ΘΔ 5 δαοῖ οὐ ἀσαΐη. 

ἀναβαίνω, (βαίνω), 00 10, ἀϑοοηα! ; 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ “0 100 Κγοην ἐν οοαδὲ; 

σοϊηϊανα ; οἵ ἃ Πουβθ, ἠγουηΐ ; οἵ 

ἃ 5810, οηιδανῖς ον, ὈΟΌΉ νυ ἢ ἐπί. 

ἀναβάλλω (βάλλω), ἐπγοιῦ τ, οἵ ἃ 

᾿ποὰ πα; ἤο)» ἴο πιοιηΐ, ΤΥ, 4, 4. 

ἀνάβασις, -εως, ἡ (ἀναβαίνω), αἰ σοΐϊης 

μ, αϑοοηΐ, αι πιαγ οἷν τη αν, Θ5Ρ. 

οἵ {Π6 τϑτοῆ οὗ ΟὙτὰβ ἀρδϊηβί 

15 Ὀγοίΐμοι, 8ἃπαᾷ ἤθποθ [{Π6 

ῬΓΙΌΡΘΙ {Π0|6 οὗ ΧΘΠΟΡΒΟΠ Β Πϊδ8- 

ἴοτΥ. 

ἀναβιβάζω (βιβάζω, -βιβάσω οτ -βιβῶ, 

-εβίβασα, ναΐα ἔο σΟ), πιακα σῸὸ 

πρ, Ἰοαα τ. 

ἀναβοάω (βοάω), ποι αἰοια, σα]. 

ἀναβολή, -ἢς, ἡ (ἀναβάλλω), οαγίῃ 

ἐμγοιῦη, τι, Ἡιοιιγ]. 

ἀναγιγνώσκω (γιγνώσκω), Κη 

αρσαΐη, (ΒΘοτηου πρὶ Β66 η ὈΘ[ΟΓΘ), 

γϑοοσηΐξο, Ν, 8, θ: γεαα 1, θ, 4. 
ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, οἶα. (ἀνάγκη), 

7ογ 66, δοηροΪ]. 

ἀναγκαῖος, -α, -ον (ἀνάγκη), Ἠ6668- 

867; οἱ ἀναγκαῖοι, Ογ16᾽8 γοῖα- 

ἐΐυο65, Τιαῦ. ποοοοδαγῖϊὶ, ΤΙ, 4,1. 

ἀνάγκη, -ης, ἡ, πιοοοϑβϑ1η, ζογοα; 

αὶ οὐ ψιὺποῦυῖΐ ἐστι, ἐξ 8 60 65- 

867}, ΟἿ Ἠνγι 5, νυ ἢ ἀαῦ. ΟΥ 8ἃοο. 
8 ἃ ἱἰπῆη.; ἀνάγκῃ ἔχεσθαι ΟΥ 

κατέχεσθαι, ὃ6 οοπϑδίγαϊηεα! θῃ 

Ἠθοσεδίῃ, 11, ὅ, 21; 11, 6, 19: 

ἐν ἀνάγκῃ εἶναι, δ6 ἴηι, εἰγαϊίε, ΜΙ, 

ΘΝ: 
ἀναγνούς, 566 ἀναγιγνώσκω. 

ἀνάγω (ἄγω), ἰοαα οὐ ἐαξα τ, ἰοαα 

ἑπίαπαι; ταὶϊα. ριειΐξ ἐὸ 86α, 86ὲ 

δα1!. 

ἀναζεύγνυμι (ζεύγνυμι), ηόῖκο κ, 

θποθ δρδαῖΐς οαπιρ, 111, 4, 51; 

ΤΥ ΘΟ: 

ἀναθαρρέω (ο7. θρασύς), ἑαϊτο 6ΟΊ- 

α06, γοδουθν" Ομ ασ6. 
ἀναθεῖναι, ἀναθείς, 566 ἀνατίθημι, 

ἀνάθημα, τό (ἀνατίθημι), α 

ἐπΐηρ 56ἐ τιρ, υοΐξϊυο οὔερίης, 

Ἂ,,9; ὃὲ 
ἀναθορυβέω (θορυβέω, -σω, γαΐδο (Ή, 

ΡΥ ΌΚ; 67. θόρυβος), ΟΥ}) οκέ 

αἰοια, αρρίαπα. 

ἀναθρέψαντι, 566 ἀνατρέφω, 

ἀναιρέω (αἱρέω), ἑαΐα τι, Ῥέοίς πι}, 

ΑΥ̓ΤΉ ΟΥ̓́ ἴον Ὀυγὶαὶ (ἰπ {δὶ5 

κατος, 
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ΒΘΏΒ56 ΟΠ ΘΗ͂ν τηϊάᾶ.); οὗ 8) ΟΥ̓8Ο]Θ, 

ἕαμο 0 ἃ ϑ8ιιδ7οοῖ; ἌθηοΘ. απ- 

ϑιῦοῦ, 111, 1, 6; οὗ ψϑ8γ, μηαθγ- 

ἕαϊο, δοσίη. 

ἀνακαίω (καίω), κίμπεϊο. 

ἀνακαλέω (καλέω) οαἰΐ ασαΐπ, οαἰὶ 

αἰοιαῖι, οαἰ θαοῖρ, δοιαὶ ἔθ γ6- 

οαἰ!. 

ἀνακοινόω (κοινόω), ΘοΟγιϑιι, ΘΟΉ ΤΟΥ 

τοϊέϊι, οὖ. ΟΥ τη]ά. 

ἀνακομίζω (κομίζω), σα, 7} τι; ταϊα., 

δέου 10 707. ΟἸ 6867. 

ἀνακράζω (κράζω, 56ΥΘαΉ.) ΟἾΪΥ ἴῃ 

80Γ. ἀνέκραγον, 8]ιοιυΐ αἰοιιαι, ΟΥ̓ 

οοΐ. 

ἀναλαλάζω (ἀλαλάζω), γαΐδα ἐΐ6 
10 ΟΥ̓. 

ἀναλαμβάνω (λαμβάνω), ἐαΐα τ, 

φτίοϊς. τ, ἑαϊα αἰοπρ τοϊέῃ. 

ἀναλάμπω (λάμπω), διαξεα τ, 8οΥ. 

διιγδὲ ἑηΐο α Ὀίαξο. 
ἀναλίσκω, ἀναλώσω, ἀνήλωσα, ἀνή- 

λωκα, ἀνήλωμαι, ἀνηλώθην, 1.86 1“, 

Β5Ρ6Ήα,, Θο] ατι5ΐ. 

ἀνάλωτος, -ον (ἀ-᾿τὶν.- ἁλωτός, γοτ- 

Ἀδὰ] οὗ ἁλίσκομαι), τοί ὃ ἐαΐθη, 
ἱηιργοσηαθίο. 

ἀναμείγνυμι (μείγνυμι, μείξω, ἔμειξα, 

μέμειγμαι, ἐμείχθην, 2 8ἃΟΓ. ΡὈᾶ8Β. 

ἐμίγην, ηυΐα"), υΐγισίο εὐτέῃ. 

ἀναμένω (μένω), γϑηναΐη, ιραϊέ, τυαϊὲ 

7ον. 

ἀναμιμνήσκω (μιμνήσκω), γδΉν γα ΟἽ 6 

ΟΥ (πὶ ὕνο 8οοβ.), 111, 2, 11; 
γαῖα ηνθηἐζον, οἵ, ΔΝ, 8, 26; τηϊα. 

8Παἃ Ρ855., σαἰΐ ἰο πυΐϊηπα, γ6- 

πιθηιδον, ΝΙ, 1, 23. 

ἄνανδρος, -ον (ἀ-ρτῖν.- ἀνήρ) τιη- 

ηιαγῖῃ, σοισανγαῖψ. 

᾿Αναξίβιος, -ου, ὁ, Απαοϊρίι5, ἃ 

ϑρδγύϑῃ 8ατηῖγ8} πῃ σοτητηδη6 αὖ 

Βυζϑηίζίατη. 

ἀναξύριδες, -ίδων, αἱ (ῬΘΥδίδη νγοτΓα), 

ἐγουι56 78. 

ἀναπαύω (παύω), εαϊι586 ἰο ὁδα86; 

τη]4., γθ8έ, γ0 }Υ65]ν ΟἸ 8617, ρα 88 
{6 πϊσηί. 

ἀναπείθω (πείθω), ρογϑιααο, ἐπάμηιοο. 

ἀναπετάννυμι (πετάννυμι, «ργεαα οτΐ; 

67. Ταῦ. ραπάᾶοο, ραΐθο), ἐξ οι 

ΟΡΘΉ. 

ἀναπηδάω (πηδάω, πηδήσω, οἴο., ἰ6), 

ἰθαρ τι, ϑργῖησ τρογ, ΟἸν 68 ΠΟΥ 86. 
ἀναπνέω (πνέω), δγοαΐμο ασαΐγ,, γ6- 

ὁουογ" δγοαΐίι. 

ἀναπράττω (πράττω), οα!ασέ, οοἰϊοοΐ, 

Οὗ ἸΏΟΠΘΟΥ 66. 

ἀναπτύσσω (πτύσσω, πτύξω, οἶο., 

7ο]α), τυ Γοἱα., Γοϊα δαοῖς, 1,10,9 η. 

ἀναπυνθάνομαι (πυνθάνομαι), γι υυῖγ6 

σαν Γι, ἰοανη, Οῳ χιιοϑξϊογίηρ. 

ἀναρίθμητος, -ον (ἀ-ρτῖν. - ἀριθμέω, 

σου), ἡηυγιιιηνον αθῖ6. 

ἀνάριστος, -ον (ἀ-ρεῖν.- ἄριστον), 

τὐἱέποιιέ Ὀγοαϊ αδέ, θγθαβ[αϑί- 

658. 

ἀναρπάζω (Ἃἁρπάζω), εηπαΐος, «0, 

86ῖζο, δαΥ ΟἹ΄. 

ἀναρχία, -ας, ἡ (ἀ- ραἷν.-ἄρχω), [αοῖς 

ΟΓ σουογηηινοτέ, απαγοῃ. 

ἀνασκευάζω (σκευάζω), ραοῖς τ, γ6- 

ηλοῦΘ. 
ἀναστάς, 566 ἀνίστημι. 

ἀνασταυρόάῶω (σταυρόω, σταυρώσω, 

͵7ϑηο6 ιὐὐέῃι, βέαϊαβ; α7. σταυρός), 

86[ τ᾿} οἡ, αὶ βέαϊεο, Ἰηιραΐῖο. 

ἀναστέλλω (στέλλω), δοηα φασί; 

ὮθηοΘ γθρτιῖ56. 

ἀναστῆναι, ἀναστήσας, 566 ἀνίστημι. 

ἀναστρέφω (στρέφω), ἐτιγη, θαοῖΣ ΟΥ 

αδοιιί, ξαδσθ αδοιέ, γοΐγοαΐ; 

τηἰά., δοπαϊιοξ οηθβοῖ, δοΐαῦο, 

ΤΙ, 5,14: Ρ655., αςο αδοιιέ, γαϊ, 

ΤΊΘΕΙ: 

ἀνασχέσθαι, ἀνάσχωμαι, 566 ἀνέχω, 

ἀναταράττω (ταράττω), 5{17) 10; ΡΘΤΥ͂. 

Ῥ855. Ραγίϊο. ἀνατεταραγμένον, ἦγ, 

ΟΥΒΟΥΘΥ, Ἱ, Ἴ, 30. 

ἀνατείνω (τείνω) εἰγοίοι, τρ, Πποϊὰ 

10, 65Ρ. οὗ [Π6 Β8πάβ ἰπ νοϊϊηρ; 
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αἰετός ἀνατεταμένος, ατὸὶ Θασίο εὐἱξἢ, 

τοίη οὐέδργοαα, 1, 10, 19. 

ἀνατέλλω (τέλλω, ἔτειλα, ἡϊαπο ἕο 

γίβ0), ᾿πύν., γῖβο, οἵ {Π6 5. 

ἀνατίθημι (τίθημι), ριιέ τρογι, Τα Οἷ 

μροη, 11, 2, 4: 86 τἰρ, αοαϊοαΐο, 

Υ, 3, 5 8πα 6. 

ἀνατρέφω (τρέφω), Καΐξέοη, τ. 

ἀναφεύγω (φεύγω), 7166 τ}. 

ἀναφρονέω (φρονέω), ὁΘΟΉϊ6 ἴο ΟἾ6᾽8 

867.568, ὕῈΘΟΟΊ 61" ΟἾΘ᾽8 861)8568. 

ἀναχάζω, ΟἾΪΥ ἴῃ Ρτθβ. (Ηοχηθυῖὶο 

χάζω, ιτοἱἐπαγαι), κοὐ παάγαι, γ6- 

ἐγοαΐ. 

ἀναχωρέω (χωρέω), τοὐἐπαγαλι, γο γ0, 

γοίγοαΐ; ἀναχωρεῖν ἐπὶ πόδα, στο 

σγοιηα 5έορ ὃῃ 5ΐορ, Ν,, 2, 32. 

ἀναχωρίζω (χωρίζω), ἡχαῖϊρα ἐο ιὐτέ]ι- 

αγαιῖὺ οὐ γοίζγο. 

ἄνδρα, 566 ἀνήρ. 

ἀνδραγαθία, -ας, ἡ (ἀνήρ -[- ἀγαθός), 

δγαῦοΥ, ϑαϊον. 

ἀνδράποδον, -ου, τό (ἀνήρ -Ἰ- πούς), 

8δίασνο, 65Ρ. οαρίζυο ὕδ θη 1Π ὙγὙ8Γ. 

ἀνδρεῖος, -α, -ον (ἀνήρ), ἡιατῖῃ, ΘΟτγ- 

ασδοηι8. 

ἀνδρειότης, -τος, ἡ (ἀνήρ), ηναγιῖ- 

ηι0 85. τ αἴον, Ομ α 66. 

ἀνδρίζομαι (ἀνήρ), γα ἐπ6 ἡναη, αοὲ 

δυαυοῖῃ. 

ἀνέβην, 566 ἀναβαίνω. 

ἀνεγείρω (ἐγείρω), ἴγ85., τὐα] 6 1}. 

ατοαΐθη; Ῥᾶ55., 6 αὐοιι866], τπα]16 

μρ. 

ἀνεῖλον, Ξ66 ἀναιρέω. 

ἀνεῖναι, 566 ἀνίημι. 

ἀνεῖπον (εἶπον), ργΥΟΟϊατΉν. 

ἀνελέσθαι, 566 ἀναιρέω. 

ἄνεμος, -ου, ὁ (οὔ. Τμα΄. απΐηινα, απΐ- 

γ48). τοῖα]. 

ἀνεπιλήπτως, δᾶν. (ἀ- ραν. -Ε γΟΓΌ Δ] 

οἵ ἐπιλαμβάνω), ποΐ ἰο δὲ ἰαϊτὰ 

ἢ οἹ] ΟἿ, ἤν, ρου ῖΐῃ, δ᾽ αηιο 16 8517}. 

ἀνερεθίζω (ἐρεθίζω, οαοτξο), οαοΐΐξο, 

ΦγηοΟυοο; Ῥάᾶ885., δὲ ἐηβίέϊσαϊοα. 

ἀνερωτάω (ἐρωτάω), εις, ἀδπναταῖ. 

ἀνέστην, 566 ἀνίστημι. 

ἀνεστράφην, 566 ἀναστρέφω. 

ἄνευ, ᾿ΠΠΡΓΟΡΘΙ ΡτΘΡ., τοϊέ μοι, ἴ0]]. 

Ὀν σρηῃ. 

ἀνευρίσκω (εὑρίσκω), πα οἱ, εἰῖ8- 

ΟΟΊΟΥ, 

ἀνέχω, ᾿ἰτηρῇ. τηϊα. ἠνειχόμην, 2 Δ 0Υ. 

ἠνεσχόμην, νυ ἢ ἀοα 0]6 δαρτηθηΐ 

(ἔχω), ποιὰ ΄τἰρ; τοϊᾶ., δθαν πρ 

μηαἰθ 7, δηαίγο, σον οὶ οὐ βο 7. 

ἀνεψιός, -οὔ, ὁ (ο7. Τμαῖ. π 6008), γ8ὲ 

ἐοτ5ΐη. 

ἀνέῳγον, ἀνέῳξα, 566 ἀνοίγω. 

ἀνήγαγον, 566 ἀνάγω. 

ἀνηγέρθη, 566 ἀνεγείρω. 

ἀνηγμένος, 566 ἀνάγω. 

(ἀ- ᾿εῖν. - ἀκέομαι, 

μεοαϊ), ἐπαὶ οσαγτοΐ δ6 μδαϊοα οΥ 

γιασο σοοῦ, ἐγ  ραγαθῖο. 

ἀνήκω (ἥκω), οαὐἰοηα ἐο, γα. 

ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, ταν, (Ἰαῦ. αὖἷνὸὁ 85 

οοπίταβίθα νυ ττοϊηδη οὐ ΟὨ Πα 

ΟΥ ΜΙ ἄνθρωπος πιηϊαην, δοῖηα 

(1, 1, 8 πὴ; θῆοθ ἴῃ νυδιυυϊηρ' 

Β6Πη565, μηβδαπα, ἸΤΧΨ,, Ὁ, 234: 5ο]- 

αἴον, 1, 1,11; οἴζθη 7οἰπθα στῇ 

νον ἀθπούπρ παίϊοη δ] ἶν, ἴῃ 

νγΒΪΟὮ οα56 ἴὉ 15 ποῦ ἴο Ὀ6 ὕγδηβ- 
Ἰαΐθα, ἄνδρα Πέρσην, α Ῥογβδίαη, 

Ι, 2, 30; νϑὺν σοιῃμηοη ἴῃ 86- 

ατθθβθβ, ἄνδρες στρατιῶται, ἨϊΘΉ,, 

7οϊοιυ 8οϊαΐονβ, 1, 8, 8. ΟἿ. 

ἄνθρωπος. 

ἀνήκεστος, -ον 

ἀνηρώτα, Ε66 ἀνερωτάω. 

ἀνήχθησαν, 566 ἀνάγω. 

ἀνθ᾽, 566 ἀντί. 

του, τό (ἄνθος, Ποιῦ67), 

Ποιρον, Ποιυον- ραξέογη, Ν,, 4, 52, 

ἀνθίστημι (ἴστημι), 56 τῷ ασαϊηϑβὲ; 

τηϊα., γβο 0 αἀσαϊηϑέ, ΟΡΡοΟΞϑ6. 

ἀνθρώπινος, -ἡ, -ον(ἄνθρωπο»ς), Ἰυτιηλατι; 

ποαῦ, Ρ]., ἐπέησ 8. Ἠιιηλατι, ἃΒ Θ0Ὴ- 

{ταβίρα στ {Π6 σοῦ. 

ἄνθρωπος, -ου, ὁ, ἣ, ἡϊατι, Πιηναη, 

ἀνθέμιον, 
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δοῖγπιο, Ὁ]. πιθη, ρϑορίθ; νὶυΒ 
σψοταβ ἀθηούϊηρ πϑίϊοηϑ} 1, {1 

ἀνήρ, ΝΙ, 4,25; οἵζοη οοπθιηρύα- 

ὉἿΞ {ΠῚ ΠΡ 27. 
ἀνιάω, ἀνιάσω, οἷο. (ἀνία, ογΥ]16}); 

ογίουο, ἐγοιιίο, παγαβ8; ταϊα.; 

ὃ6 αἰἰδένοδ8οα, 1, 2, 11: δὲ Πιιγΐ, 

ΙΝ, 8, 26. 
ἀνίημι (ἴημι), Βογνα δαοῖς ; ὮΘΏΟΘ, ἐεΐ 

σο, ΤΙ, 6, 30. 

ἀνιμάω (ἱμάω, ἀγαι; οΥ. ἱμάς), αγαῖιο 

“ρ. 

ἀνίστημι (στημι), ὁοατι86 ἐο 5ἰαπα, 

γοῖ86 τ}, 1, Ὁ, 5; ταΐα,, νυ ἢ Ρϑυῇ. 

8. Πη6 2 801. δοῦ., ϑέαπα τ, σοΐ τ, 

γ186. 

ἄνοδος, -ον (ἀ-ραἷν.- ὁδός), ἐηιρα88α- 

δί6. 

ἄνοδος, -ου, ἡ (ἀνά -[ ὁδός), τῦαῷ τι, 
πριραγα ἡναγοῖ; α. ἀνάβασις. 

ἀνόητος, -ον (ἀ-ραὶν.- νοέω), 567.86- 

ἴ688, Γοοἰῖ8}). 

ἀνοίγῳ, ἀνοίξω, ἢ ἀοιὉ]6 δὰρ- 
τηθηῦ ἐτουρποιῦ, ἱπηρί. ἀνέῳγον 
(οἴγω ΟΥΙ οἴγνυμι, ΟΡ}6}}), ΟΡΘΉ, 

ἐῃγοιῦ ΟΡθη. 

ἀνομία, -ας, ἡ (ἀ-ρτῖν. -Π νόμος), ἰαιυ- 

᾿16587)655. 
ἀνομοίως, αν. (ἀ-ραὶν.- ὅμοιος), αἷ- 

7ογοιεϊῃ. 

ἄνομος, -ον (ἀ-ρτἰν.- νόμος), ἰατυῖ685. 

ἀντ᾽, 566 ἀντί. 

ἀνταγοράζω, (ἀγοράζω), μ ἴηι, 66:- 

εναη66. 

ἀντακούω (ἀκούω), δα» ἴη, {πγΎυ, 

ἤδαγ ἔπ, γορίῃ. 

"Αντανδρος, -ου, ἡ, Απέαπαγι5, 8, 

οὖν ἴπ {πΠ6 Ττοδά. 

ἀντεμπίμπλημι (πίμπλημι), Π}11 γι γ6- 

ἔπ γγ, ΟΥ η, γαηιττέα!. 
ἀντεπιμελέομαι (ἐπιμελέομαι), ἔα 

ΘΟ ἔν ἐλινγι, ἑα 6 οι ογ" ἢιθα5- 

1768. 
ἀντευποιέω (ποιέω), ο σοοίί ἵπ, γ6- 

ἔυυγυ. 

ἀντί, ὈΥ 6]ἸΒίοη ἀντ᾽ ΟΥ ἀνθ᾽, ῬΤΘΡ. 

νιτ ρθη., οὐδὺ ασαΐηί, ορρο- 

δϊέο, ἀσαϊτηϑὲ: Ὦδπο6, ἐπέρα ΟΥ̓́, 
Ι, 1, 4: τη, γοίωγ, 7057, 1, 8, 4; 

ἀνθ᾽ ὧν ἑστηκότες, ὁἰαπαζγηρ θο]υῖπα 

«ομΐο,, ΤΥ, Τ, θ. 
ἀντιδίδωμι (δίδωμι), σΐτο ἴηι, γι}, 

ΟΥ̓ Τη, ρίαοο οἤ. 

ἀντικαθίστημι (ἵστημι), αρροΐγιέ η- 

δίθαα οΥ η, ρίαοο οἤ. 

ἀντιλέγω (λέγω), δα αραϊτδὲ οΥ ἴῃ 

ορροϑίιέϊοτ, (ὅτι οΥ 1Πῆ Π.}; 8,06 αἷς 
αρσαϊγϑὲ, οδ͵οοΐ, 808. 

ἀντίος, -α, -ον (ἀντί), ορροϑίίο, 

αραϊηϑέ, ζαοσίηρ ; ἀντίοι ἰέναι, σ0 

ἐο ηιοοΐ, 00 ἀασαϊηϑβέ, 1, 8, 117; οἱ 

ἀντίοι, ἐῃ6 Θηθηῃ, 111,1, 42. ἐκ 

τοῦ ἀντίου, γον ἐπ6 ορροϑῖξο 

8616, Κ7Ὑοην {116 516 οΥἹ ἐπι6 Θῃ ΘΉ, 

Ι, 8, 28; λόγοι ἀντίοι ἢ οὕς ἤκουον, 

τ0076.5 ἐπ ον ορροϑβῖξο οΓ ἐποϑ86 

1 ποαγα (ἃ, τᾶτϑ 156), ΚΙ, 6, 84. 

ἀντιπαραθέω (θέω), χη αἰογο ορΡΡ}ο- 

δῖέο. 

ἀντιπαρασκενυάζομαι (σκευάζω), ἡναῖρο 

δοτηνΐογ" ργΥοραγαΐζίοτ5. 

ἀντιπαρατάττομαι 

ογοϑοι ἢ ἀσαϊγ5έ. 

ἀντιπάρειμι (εἶμι), ηναγ ἦν, αἰογι οΡ- 

Ῥοϑῖξο οὐ ον, ἐΐπι6 οἶνον" βία. 

ἀντιπάσχω (πάσχω), 5167 ἴηι, γ6- 
ἔτι}. 

ἀντιπέραν ΟΥ ἀντιπέρας, δαν. (ἀντί-- 

πέραν), ΟὐδΥ'» αραϊηδί, ορροϑτέίο, 

ν ἢ ρθη. 8πα ργθοθαθα ὈΥ κατά, 

ἀντιποιέω (ποιέω), ὁ ἴηι, γέ, γ6- 

ἑαϊταΐξο; ταϊα., οογιξοηνα υυἱέἢν, Βοηι6- 

οΉ 6 (αδ[.) 707" βοηιοίμιἴηρ (6 61.), 

11,1, 11: υἱὰ τοὐέθν ὁπ αἀποίϊιθ1' 

27 (5. πὴ), ἘΝ: 1: 192. 

ἀντίπορος, -ον (ἀντί-[-"γπερ; ΟΓ. πε- 

ράω), οὐογ'" ασαϊγι5έ, ορροϑδῖξο, ἃ 

Ρορίϊο ψοσὰᾶ, ΙΝ, 2, 18. 

ἀντιστασιάζω (στασιάζω), οοπέοπα 

ασαϊηϑὲ, υἱοὸ ιὐἱέμ. 

(τάττω), ΟΥ̓ΤΑΜ 
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ἀντιστασιώτης, -ου, ὁ (ἀντί- στάσις, 

7}αοϊϊοην), αὶ ορροπονΐ, γἵσα!ὶ. 
ἀντιστοιχέω (στοιχέω, ὃ6 ἴγη, αὶ γΟΊῦ, 

στοῖχος, 701), δἑαπα ἵη, γΟΊ18 ΟΥΘΥ' 

ααϊηϑί. 
ἀντιστρατοπεδεύομαι (στρατοπεδεύω), 

δποαηιρ ασαϊηϑέ. 

ἀντιτάττω (τάττω), αγοιῦ τ ΟΥ αἹ'- 

γα! ασαϊηϑΐ. 

ἀντιτιμάω (τιμάω), ΠΟΉΟΥ ἴηι, γ᾽ 6 Δ. 

ἀντιτοξεύω (τοξεύω), 5'ηοοΐ γι γΟξΙΥΎ, 

8δΠοοΐ Ῥαοῖς. 
ἀντιφυλάττομαι (φυλάττω), δ6 ΟἿ, 

οἸ 65 σπιανα ἦγ, ἔνι, ἑαϊο οοτη- 

ἐογ' ργδοαλϊοη5. 

ἄντρον, -ου, τό (Π6 η66 1,8. ατὸοΐγνη}), 

οαῦσα. 
ἀντρώδης, -ες (ἄντρον -[- εἶδος), οατο- 

{πὲ; πέτρα ἀντρώδης, αὶ ΥΟΟΙΉ 

ΘαυοΥΉ. 
ἁνυστός, -ἡ, -όν (γ6 Υ08] οἵ ἁνύω), 

ἐπαΐ παρ θ6 αοσοοηιρίτϊϑῃρα; ρ0ο8- 

ϑέδίε; σιγῇ ὡς ἁνυστόν, α8 δἱϊοηἐϊῃ 

α8 ροβδίδιο, Ἱ, 8,11. 

ἁνύω, ἁνύσω, οἷο. (ρΓ65. ΤΟΡΌ]ΑΥΙΥ 

ἁνύτω), ἀασοοηιρί δ}. 

ἄνω, αν. (ἀνά), οΘοΙη ". ἀνωτέρω, Β5ᾺΡ. 

ἀνωτάτω, τ}, τἰρισαγα8, αουο, 

ἑηϊαπα, πὶ ρρη., ΤΝ, 8, 3; τὰ 

ἄνω, ἐπα ποϊρ] 5, ΤΝ, 8, 25; ἡ ἄνω 

ὁδός, {1.6 7οτινηοῃ Ἰηϊαπαὶ, 111,1, 8. 

ἀνώγεων, -ω, τό (ἄνω-! γῆ), ἹΡΡ67' 

ΠοοΥ, ἰοΓί, ἃ ἀπθίουβ ψοτα, Ν, 
4, 29. 

ἄνωθεν, ἄν. (ἄνω), ἤγοηιν αϑοῦυθο, ΚΥΟΉν 
ἐΠι6 ἐγυΐον ον. 

ἀξία, -ας, ἡ (ἄξιος), τὐογ, σαΐἴπτιο, 

ρυῖοο, α16867}8. 
ἀξίνη, -ης, ἡ ([.α. αβοΐα, ἘΣηρ'. αα:6), 

8ΧΘ. 
ἄξιος, -α, -ον (ἄγω), τοοϊγ ἢ ῖη α8 

πιο, αι, τὐονΐ, τὐονῖπ! οὗ 

(σὴ ); ἄξιον (ἐστι), 6 τὐον ἢ, ἀ0 116, 

δ6 Πιείίησ ; πολλοῦ (πλείονος, πλείσ- 
του) ἄξιος, ΟΥ̓ ογεαΐ (ὨλΟΥ6, ἐδι6 

πιοβί) υαἴτια; 50 παντὸς ἄξιος, ΝΠ, 

9, 13, 
ἀξιοστράτηγος, -ον (ἄξιος- στρατηγός), 

ιτὐονέμῃ ἰο δ σοποναΐ. 

ἀξιόω, ἀξιώσω, εἰς. (ἄξιος), ἄδοηι πὲ 

ΟΥ ΡὈΥΌΡΟΥ", αϑ8., οἸαΐηι. 

ἀξίωμα, -ατος, τό (ἀξιόω), τυογέΐ, ατὸ- 

ἐμπονγέῃ. 

ἀξίως, δ΄ν. (ἄξιος), τονε εϊψ, α6- 
βογυθοαΐῃ, 1, 9, 15. 

ἄξων, -ονος, ὁ (ἄνω), αα:16. 

ἀπ᾽, 566 ἀπό. 

ἀπαγγέλλω (ἀγγέλλω), δγίηρ Ὅαοῖς 
αὐογ, απηιοτοο, γΟΡΟΥ . 

ἀπαγορεύω, ἀπερῶ, ἀπεῖπον, ἀπείρηκα 

(ἀγορεύω), γϑηοιιιοο, σῖυθ τ, 

σγοιῖῦ τὐθαγ. 
ἀπάγω (ἄγω), ἰοαα ΟΥ ΘαΥ̓ΤῚ Θαοῖς οΥ 

ΟἹΎ; ἠναγοῖι θαοῖο. 

ἀπαγωγή, -ἡς, ἡ (ἄγω), γεηιουαΐ, α16- 

γῬατγέιιγ. 

ἀπαθής, -ἔς (ἀ-ρτῖν.-[πάθοΞ), τοϊέμοιιέ 

οαρογίθηοθ ἔπι, 7766 ἔγοηι (561.). 

ἀπαίδευτος, -ον (ἀ-ρτῖν.-Ἐ παιδεύω), 

μ“ηοαιοαΐοα, ἱρσπιογαηέ. 
ἀπαίρω (αἴρω), γαΐδο ὕγοηι; ἰαΐύτ. οὗ 

ΒΠ 105, 86} 5ατὶ], ἀδραγέ. 

ἀπαιτέω (αἰτέω), οἰαΐηι α8 ΟἿ᾽, 

γἱσ]ξ οὐ ἄτιο, ἀθηναπα; τ ἔνο 

8.605. 11, 5, 38. 

ἀπαλλάττω (ἀλλάττω, ἀλλάξω, ἤλλαξα, 

-ἤλλαχα, ἤλλαγμαι, -ηλλάχθην ΟΓΥ 

ἠλλάγην), ὁπατισα ΓῬΟΉι, 8εὲ 7766, 

γοηιουο; ἰπύγ., ἀδρανέ, ὃ6 7γδοα 

7γοῦι, θ6 τὐοἷϊ ν»ἱὰ οἵ, 1, 10, 8. 

ἁπαλός, -ἡή, -όν, ἐοπα ον, ἀοἰϊοαΐο, 50}. 

ἀπαμείβομαι, ἴῃ 80Γ. Ρᾶ55. ἀπημείφθη 

(ἀμείβω,ο]ιαπ 6), αοἸιατι 6 τὐοΥα 8, 

απδιῦον, γορῖῃ, 11,5, 15 ἡ. 
ἀπαντάω, ἀπαντήσομαι, ἀπήντησα, 

ἀπήντηκα, ηιοοΐ οἵ, πῃ ἃ ΠοΒί]]θ 

ΒΘΏΒ6, οποοηγ θ1.. 

ἅπαξ, δαν., Οη)66. 
ἀπαράσκευος, -ον (ἀ-ρτῖν. -[- παρα- 

σκευή), τ ρΥοραγθα. 
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ἅπας, ἅπασα, ἅπαν (πᾶ), αἰΐ ἑοροίποΥ, 

ἐπ ιτὐποῖο οἵ, οηξῖνα; πὶ ἀτῦ. 

561. ἴῃ Ῥτϑᾶ, ροβιῦ. 
ἀπαυθημερίζω (ο7.. αὐθημερόν), γΟ Υ̓Ή, 

ον ἐμ βαῆϊα ἀαῃ. 

ἀπεγνωκέναι, Β66 ἀπογιγνώσκω. 

ἀπεδόμην, 566 ἀποδίδωμι. 

ἀπέδρα, οἐ6., 566 ἀποδιδράσκω. 

ἀπέδωκα, 566 ἀποδίδωμι. 

ἀπέθανον; 566 ἀποθνήσκω. 

ἀπειθέω, -ἤσω, οἴο. (ἀ- ̓ υτὶν.- πείθομαι), 

αϊδοῦδοῃ. 

ἀπειλέω, ἀπειλήσω, 

ἐμγοαΐθη. 
ἀπειλή, -ῆς, ἡ, ἐμῃγοαΐ. 

ἄπειμι (εἶμι), σο ατϑαψ, σοὸ θαοῖρ, γ6- 

ἐγεαΐ ([Π 9 Ῥγϑβ. οἵΐθη ψὰῦ ἔαΐ. 
ἴογοθ; οἤ. εἶμι). 

ἄπειμι (εἰμί), δὃ6 ατυαψ, οΥ αδ8θηί. 

ἀπεῖπον (εἶπον), γογηοιηοο, 11,1, 41; 

7ονϑῖα, ψὶῦῃ ἀαῦ. πα ᾿πῆη., ΝῚ], 
Ὁ: 12. 

ἀπειρηκότας, Β66 ἀπαγορεύω. 

ἄπειρος, -ον (ἀ-ρτῖν. -ἰ πεῖρα), τ- 

δι 6α, πασχιαϊηξοα κιὐἱέδ,, 05. 

ΟΥ̓ ν᾿ [ἢ ρθη. 

ἀπεῖχον, 5866 ἀπέχω. 

ἀπέκτονε, 566 ἀποκτείνω. 

ἀπελαύνω (ἐλαύνω), αγῖυδ αὐὐαρ ΟΥ 

οὐ, οαροῖ; ἰπΐτ. ἡναῦγοΐ, οὐ γίαα 

ατυαῃ. 

ἀπελθεῖν, ἀπελθών, οἐ6.; 500 ἀπέρχομαι. 

ἅπερ, 566 ὅσπερ. 

ἀπερύκω (ἐρύκω), τραγα οὔ. 

ἀπέρχομαι (ἔρχομαι), ΘοΉϊ6 (ΟΥ̓ 90) 

θαοΚ ΟΥ ατὐαῃ, αοραγέ, γοξυν, 

γείγεαΐ; σο Γονγέϊ, ΤΥ, “, 8. 

ἀπεχθάνομαι, ἀπεχθήσομαι, ἀπηχθό- 

μην, ἀπήχ θημαι(ἀπό-! ἔχθος, να ἐγ 66), 

Τη 61 ΟΥγ16᾽8 Θγηυϊέμ οὐ παΐγοα. 

ἀπέχω (ἔχω), Κ660Ρ ΟΠ οὐ ἤγοηι; 

πηἱα., Ποϊα οποβοῖ " αἴοοῦ Κ ΟΉν, 

αδϑείαϊη, ἤγοηι, 11, 0, 10, οἔο.; οί. 

Ἰηὖγ., δ6 ατῦαὰῷ ἤγοηι, αἰδέανε 

7γοηι, 1, 3, 20. 

οἷο. (ἀπειλή), 

ἀπήγαγεν, 5666 ἀπάγω. 

ἀπήει, 566 ἄπειμι (εἶμι). 

ἀπήλασα, ἀπήλαυνον, 566 ἀπελαύνω. 

ἀπῆλθον, 566 ἀπέρχομαι. 

ἀπηλλάγη, Β66 ἀπαλλάττω. 

ἀπημείφθη, 566 ἀπαμείβομαι. 

ἀπῆρα, 566 ἀπαίρω. 

ἀπιστέω, ἀπιστήσω, οἐ6. (ἄπιστος), αἴ5- 

ἐγιι5ί, αἰδθοϊίουο, αἰδοῦομ (ἀα0.). 
ἀπιστία, -ας, ἡ (ἄπιστος), αἱδίγιιϑέ, 

διιβρίοίοτ, 11, Ὁ, 4; αϊέ,16557.688, 

ἐγεασἤογ, 11, Ὁ, 21; 171, 2, 8. 

ἄπιστος, -ον (ἀ-ρτῖν.- πείθω), ποΐ ἕο 

δ6 ἐγιιδίοα, Γαϊί],1688. 

ἀπιτέον (γ6ΥὈ 8] οἵ ἄπειμι), ογιδ ηυιιϑ8ὲ 

90 οΥ αδραγΐί. 

ἄπλετος, -ον, δοιιγα 6585, Τηνηιδα8- 

πΥαθίο. 

ἁπλοῦς, .-ἢ, -οῦν (ἀ-σορυ δ ϊγν6- γίπλα, 

Ε΄. πίμπλημι), βέηιρῖ6, Κγ αγς; τὸ ἁ- 

πλοῦν, Κγ᾽αη]γι655, οαπιᾶον, 11,0, 22. 

ἀπό, ὈΥ ο]ἰβίοη ἀπ᾽ οὐ ἀφ᾽, ΡῬΓΘΡ. 

ἢ ρθη. (1μ8ΐ. α, αὖ, Ἐηρ'. ΟΠ), 

(4) οὗ ρ!δοθθ, ἤγοηι, αὐῦύαμ ζγοηι; 

οὔξθῃ σι ρῥσορηϑηΐ οοπδβύγιο- 

ἰΐοη, τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλα, 11, 2, 

16 η.; (2) οὗ {ΐπηθ, γοηι, 8ἴη6ο, 

αἤίον, ἀπὸ τούτου, ΓγΥοηι ἐ]υῖ5 ἔζηιο 

οι, 11,0, Ὁ; ἀφ᾽ οὗ, δΐηοο, 111, 2, 

14; (3) οὗ βοῦτοθ, 1, δ, 10; 8ο οὗ 

ἀοβοθηῦ, 11,1, 8; (4) οὗ πθ818, 
ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων, 1, 1, 9; 

(9) οὗ οϑιιδο, ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, αἱ 

ἐποῖν οτῦη, διααΐηρ, 1, 2, 11; ἀπὸ 

τοῦ αὐτοῦ σημείου, αὐ ἐπα 8αηϊα 

βίσπαϊ, ΤΊ, 5, 82. 
50 Π6 Ῥῇγαβθ ἀπό (ἀφ᾽) ἵππου 

τη 6818 Ογὺ πον ϑϑδαοῖς, Ὀὰὖ ἀθπούθβ 

{μδὺ {πθ τ᾽ θυ 5 αὐὐθηίομ 15 αἹ- 
τρούθα ἅνᾶν το [ῃ9 ΒοΙΒΘ; 

σοηύγαβί ἐφ᾽ ἵππου. ΤῊ ΘΟΙΏΡΟΒΙ- 

ϊοη ἀπο- ἀθποίθβ ἤγοηι, ατὐαῃ, 

δαοῖο, ἔτι γοξιγη, οὐ 1᾿ῦ τᾶν Πᾶνθ 

8ι. πορ, ἔοτοθ (β6θ0 ἀποψηφίζομαι, 

ἀποδοκέω). 
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ἀποβαίνω (βαίνω), 5:6} ΟΠ, 65Ρ. α}8- 

οηθανῖ; οἵ ονθηΐβ, ἐμγν Οαΐ, 

ὁοΉι6 ἔγιιο, ΝῚΙ, 8, 22. 

ἀποβάλλω (βάλλω), οα8ὲ ατὐαῃ, 1086. 

ἀποβιβαΐζω (βιβάζω, βιβάσω οἵ βιβῶ, 

-εβίβασα, ἤϊαῖμο ἰο 40, οαυβαίϊνθ 

οὗ βαἰνωῚ, τ8 8., αἰβοηιθαν}. 

ἀποβλέπω (βλέπω), ἰοοἷς ατραῃ (τουα 

οἴου ὑπὶπρ8) ἕο, 1, 8, 14; ἸΟΟἿΪ- 

(ἔον βαρρογί), ἐο, ΝἼΙ, 2, 38, 
(γιγνώσκω), αἰοοῖΐαο 

αρσαϊηϑί, σῖσο τῷρ ἐπ ἐπ έθηϊοτι 

Ὁ 1) 1 0; 
ἀποδαρέντα, 566 ἀποδέρω. 

ἀποδεδράκασιν, 5660 ἀποδιδράσκω, 

ἀποδείκνυμι (δείκνυμι), ροῖτιέ ομιΐ, 

αἱνοοί, αὶῖῃ ἱπῆπ., αρροϊηΐ; 

τηϊα., ἀδοίαγο (ἰϊ οὐ ψιποὰῦ 

γνώμην) ἴῖ0]]. ὈῪ ὅτι ΟΥ ΌΥ ἰπῆη.; 

Ῥᾶβ5., ὅθ αοοίαγοα, ροϊηΐεα οἰ. 

ἀποδέρω (δέρω, δερῶ, ἔδειρα, δέδαρμαι, 

ἐδάρην, Πα), οἰγὰρ ἐπα μία ΟἹ, 

αν, 5]. 
ἀποδέχομαι (δέχομαι), γΓΕοοῖυθ 77 ΟΉ, 

αὐοοορΐ. 

ἀποδημέω, -ἥσω, εἴς. (δῆμος), δ6 ΟΥ 

σο ατοαῃ Κγοην ΠΟΉιΟ. 

ἀποδιδράσκω (-διδράσκω, -δράσομαι, 

-ἐδραν, -δέδρακα, γ40}, γι, ατοαῇ}, 

ὁ86αρα (ὈΥ 5Βίθα![Ἀ), 1, 4, 8, οἶς.; 

γίη, αὐρα Κνοηι, αδαπάοη (860.), 

ΥΙ, 4, 8. 
ἀποδίδωμι (δίδωμι), σἷνα θαοσίς, γθΉ- 

αοΥ, 65Ρ. μαῦ ἰβ ἄπο, γοϑίον, 

γοΐμνη, ρα; Κπ1Π1 α Ῥγοηνῖδ6, 

ΤΡ δ᾽. ταῖαι, 8611. ΤΙ, ὦ..3. 

ἀποδοκεῖ, ΤΠ ρΡ6 ΓΒ. (δοκέω), ἐξέ 866 ην8 

δοδὲ ποί ἰο, 11, 5, 9. 

ἀποδοῦναι, 566 ἀποδίδωμι, 

ἀπογιγνώσκω 

ἁποδραίη, ἀποδρᾶναι, 566 ἀποδιδράσκω. 

ἀποδραμοῦμαι, 5606 ἀποτρέχω. 

ἀποδύω (δύω), 5ἐγὴρ οὔ, βροῖϊ! (ἃ 

[8116 ἴοθ); υϊᾶ., ψὶὺ 2. 8ου. 

δοῖ,, έν οπ δο  . 

ἀποδώσει, 566 ἀποδίδωμι. 

ἀποθανεῖν, ΕΘ ἀποθνήσκω. 

ἀποθνήσκω (θνήσκω), αἴ, Ὅ6 Κι ]]οεῖ, 

δ6 γριΐ ἰο αθαΐλι. 

ἐπ αδακεὶ. 

ἀποθύω (θύω), βαογίῇοο οὐ Οὔ ον (ἰπ 

Ῥᾶυτηθηῦ οὗ ἃ νον). 

ἀποικία, -ας, ἡ (ἀπό-! οἰκέω), οΟΙ]ΟΉ 

ΙΝ, 8, 22. 

ἄποικος, -ον (ἀπό-Ἐ οἴἶκος), ατραῃ ἔγοηι 

ἤοηιο, οἱ ἄποικοι, οοἰἱογυδίβ; πόλις 
ἄποικος, (ΟἰΟΉΉ. 

ἀποκαίω ΟΥΓ ἀποκάω (καίω), δη7γ.. ΟΥ̓, 

8,50 οὔ οο]α, ΤΥΚ,Ὁ, 9, θπορ, ἤγεοζο 

11: 4.3. 

ἀποκαλέω (καλέω), οα]] αςτ΄ο. 

ἀποκάμνω (κάμνω), σγοιυ τὐραν, Πασ. 

ἀπόκειμαι (κεῖμαι), δ Ἰαϊα οΥ' εἰογεοα 

ατραῃ. 
ἀποκλείω (κλείω), δμιπμέ ο΄, οὐ οὗ, 

ΘΟ 06. 7 γοηι, ΝΊῚ; 6; 15: ἘΠ 

δοῖέ, ΝῚΙ, 6, 24. 
ἀποκλίνω (κλίνω, κλινῶ, οἕο.; οΓ. κλὲ 

μαξ, ἰασαίον, Ταῦ. ἐποίζπο, θοπαὶ. 

Ἐππηρ.. Ἰοαη), ᾿ηὐτ. ἐπ ἀαδῖαο, ΤΙ, 

2, 16, 

ἀποκόπτω (κόπτω), οτ ΟΥ 5έγῖϊκο ΟἿ᾽, 

δοαΐ ΟἹ, αὐδίοαισο ἃπι Θπϑιην. 
ἀποκρίνομαι (κρίνω), αἸιϑ1 6}, ΤΟρη. 

ἀποκρύπτω (κρύπτω), μΐα!ο ΓΓΟΏι, ἃοο., 

Ἱ,.9, 10: οοποραῖΐ; ΤΥ, 4.11. 

ἀποκτείνω (κτείνω): [ῃ:6 Ρᾶ55. 15 ΒᾺΡ- 

ΡΙΠοα Ὀν ἀποθνήσκω, τ], οἴαμ, ρει 

ἐο αἰοαΐηι. 

ἀποκτίννυμι, ἃ ΡΆ͵ΓΆ]16] ἴογτπλ ἴο 

ἀποκτείνω, ΟὨΪΝ τι566 ἴῃ ΡΓ6Β. ἃπα 

ἸΏ ΥἹ, 8; 5; 5, 28: 

ἀποκωλύω (κωλύω), Πήηα!ογ}" ΚἸΟΏΙ, 

φγουονΐ, ἢ μή ἃπα ἱπῆη. 
ἀπολαμβάνω (λαμβάνω), ἐαμμοα Ῥαοῖο, 

ἔα ΓΓΟΉν, γδοοῖυο, γΘΟΟΌΘΥ" ; ῬΆΒ5. 

85. ἃ Δ} 1ἴατν ῬΉΏΤαβο, ὃ οπέ ΟΠ. 

ἀπολείπω (λείπω), οατο δο]ῖπεὶ, «ἴ6- 

δον ΐ, αϑαπαίον; ἰοαῦο αι 5Ρᾷ06, 

ΥΙ, ὅ, 11; τοϊᾶ. 8η64 Ρᾶ55., δ6 ἰοΓξ 
δολιῖγαὶ, Καὶ! δο]ιηπα. 

οἱ ἀποθανόντες, 
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ἀπόλεκτος, -ον (ἀπό-[-λέγω), 5οἰοοίοα, 

οΠιοῖοο. 

ἀποληφθῆτε, ἀπολήψονται, 566. ἀπο- 

λαμβάνω. 

ἀπόλλυμι (ὄλλυμι, ὀλῶ, ὥλεσα, -ολώ- 

λεκα, ὠλόμην, ὄλωλα), αἰδδέγου, [οἱ], 

ἰ086; τηϊὰ. ἃπα 2 ρῇ,. δπᾶ ρ])ρΐ. 

δεύ., δ6 αοοίγομοα, ρογίδβ]ι, αἰο, 

8ἃΒ ἃ νἱγίια] Ρᾶ55.; οἴζθη [0]]. ὈῪ 

ὑπό ᾿ς {Π6 σθη. οὗ {Πῃ6 δρϑηΐ. 
᾿Απόλλων, -ωνος, 866. -ωνὰ ΟΥ τῶ, 

«ΑΑροίϊο, βοὴ. οὗ Ζθι5 8δηα Τ,6ἴο, πὸ 

ΒΟα οὗ ῬΙΌΡΠΗΘΟΥ, τη510, ροθίτυ, 

οἰο.; ἘΠ5 τηοϑῦ ποίθα οὔϑοῖθ νγὰἃβ 

αὖ Τ)6]ΡῈ1 (569 171,1, 6). 

᾿Απολλωνία, -ας, ἡ, Αροϊϊονΐα, ἃ 

ἴοι ἴῃ Μγϑίδ. 

᾿Απολλωνίδης, -ου, ὁ, «4 ροϊἹογτῖαο5, ἃ 

Τιγαΐδη ρευθίθπαϊηρ ἴο Ὀ6 ἃ Βοθο- 

180, 111. 1, 30. 

ἀπολογέομαι, ἀπολογήσομαι, οἶο. (ἀπό 

τι λέγω ; ο΄. Ἐπρ. αροϊοσῃ), 5δαμ ἴῃ, 

αοἤοη56. 

ἀπολύω (λύω), 0086 77ΥὙ0ηι, ἀαοηπτέ. 
ἀπολωλέκατε, 566 ἀπόλλυμι. 

᾿ἀπομάχομαι (μάχομαι), ΠΤ σμί οὔ, ολμί 

ασαϊηϑΐ, γ68151. 

ἀπόμαχος, -ον (ἀπό- μάχη), ποΐ Πρ7ι- 
πη, αἰβαδίοα!; οἱ ἀπόμαχοι, ἔ]ι6 

ποπ-οοηυθδαξατ 5. 

ἀπονοστέω (νοστέω, 00 ΠιΟΉ.6, του 

νόστος, γ 6 171.), τ Θἔτιγγ. ᾿ΟΉϊ6. 

ἀποπέμπω (πέμπω), βοπα οὔ, βοηπαὰ 

δασὶ; 650. βοπα τὐπαξ 8 αἰιο, 

ΘΗΝ, 1, 1. 8: τηῖα!, Οἱδ1η185, ἴ, 

1: Ὁ: ᾿ 
ἀποπήγνυμι (πήγνυμι), 7Ὑ6 626, οι γ 116. 

ἀποπηδάω (πηδάω, πηδήσω, ἰ6α), 

ἰοαρ αοιρη. 

ἀποπλέω (πλέω), 5αἱΐ ΟΥ᾽ οὐ δαοῖ, 

δαί ΠΟΉϊ6. 

ἀπόπλους, -ου, ὁ (πλοῦς), τομασο θαοῖς 

ΟΥ ΠΟοΉϊ6. 

ἀποπορεύομαι (πορεύομαι), 0 ατῤαῃ, 

αἰορανι. 

ἀπορέω, -ἤσω (ἄπορος), ὃ «οἱἐποιΐ 

γδοιγ 66, δὃ6 ἴη. αἰοτέ, αὐ αὐ ἰ0558, 

δοῦ. 8η6 χηϊᾶ.: δὲ ἔπι τοαηξ οἤ, 
ψιῦ ἢ σθη., 1, 1, 3. 

ἀπορία, -ας, ἡ (ἄπορος), ἴα; Ὁ γ6- 

80.706, αἰβιοιι, ρονρίοαϊέμ; 

ἰαοῖ;, ἐραγΐ, π᾿}. σθη., 11, δ, 9. 

ἄπορος, -ον (ἀ-ρτὶν.- πόρος), τυτέϊιοινις 

ὨγΘαΊ.8 ΟἹ ΛΘ 501 706, αὐ ἃ 058, ρογ- 

»ίοωαθα; οἵ τοδᾶβ, οέο., ἑηιραϑε- 

αδίο; οἵ ϑούϊομβ, αἱβίοι; τὸ 

ἄπορον, αἰ οι ἐμ, οὐϑέαοϊο, ΤΤΊ, 

2, 22: ἄπορόν ἐστι, ἐξ 5 Τηιργαο- 

ἐϊοαῦίο, 111, 8, 4. 

ἀπόρρητος, -ον (ἀπό- γ6 08] οἵ εἴρω), 

ποΐ ἰο ὑδ ἐοϊαι, βθογοί; ἐν ἀπορ- 

ρήτῳ ποιησάμενος, μι ἐξίη Πΐηι 

αὐγα167 ρίοαρσο οΓ 86ούθοῃ, ΝΊΙ, 0, 
43. 

ἀπορρώξ, -ὥγος, ὁ, ἡ (7. ῥήγνυμι, 

δγδα, Ταῦ. Κγαηροῦο, Ἐϊηρ. 

δγ6α]0), γόοιο, οὔ, αδγιιρέ, 5,667’. 

ἀποσήπομαι, νυνὶ 2 ρογῇ, δοί. ἀπο- 

σέσηπα (σήπω, Ὠϊαμθ6 ἐο γοΐ, ο7. 

Ἐπηρ'. αγυ δορέϊο), γοΐ ΟΠ", ἴο56 ὃν 

πιογνἐϊΠεαΐζίοη. 

ἀποσκάπτω (σκάπτω, σκάψω, οἴο., 

αἱο), αἷῷ οὔ᾽; ἀποσκάπτει τι, ἐξ 

αἰσοσίη 8οηι6 ἐγοηοῖν ἐο οὐ τι8 
οἵ, 11, 4, 4. 

ἀποσκεδάννυμι (σκεδάννυμι), 5οαΐξέξογ 

αδγοααι; ταϊᾶ. ἃπα ρᾶ55., ὅθ αἷδ- 

)εγ566, βἐγασοίο. 

ἀποσκηνόω (σκηνόω), Θηοαηιρ αὐ α 

αἰδέαηοο ἤγουν, 111,4, 85. 

ἀποσπάω (σπάω), αγατ" ΟΠ" οὐ ατῦαρ 

7 Υοηι, τὐὐέπαγαῦν; Ῥᾶ58.,) 6 β6ρα- 

γαΐοα ΚΥΟοΏν. 

ἀποσταυρόω (σταυρόω, ἤργιοο οΟΓ᾽, 

7 ΥοΉι, σταυρός), δέα!6 ΟἹ, 5] οὔ 

δῃ αἱ ραϊδαασαο. 

ἀποστέλλω (στέλλω), 5δοπα δαοῖο. 

ἀποστερέω (στερέω), γοῦ, «(ἰοΓγαιια, 

Δ ΌΒ. ΟΥ ψ ἢ 2 8608. 

ἀποστῆναι, 566 ἀφίστημι. 
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ἀποστρατοπεδεύομαι (στρατοπεδεύω). 

Θηοαπρ ατραρ 7 γΌηι, σι. 

ἀποστρέφω (στρέφω). ἐτιγη. θα], {η- 

ἄτιο6 ἐο γοζτιγγι. 
ἀποστροφή, -ἢἣς, ἡ (ἀποστρέφω), ἃ 

ἐπγηΐησ ας, Ἀθποθ, ρίαοο οἵ 

γοζιισο, θαβ6 ον ορογαΐίον5, 11, 
Θ᾽ ΣΥΙΙ. 6. 851. 

ἀποσυλάω (συλάω, συλήσω, οἶο., εἰγὶρ, 

γ00), βέγὶρ οἵΥ, τοῦ οἽ. 

ἀποσχεῖν, ἀπόσχωμεν, 566 ἀπέχω. 

ἀποσῴζω (σῴ ζω), ἰοαα θαοῖϊίη ΞαΓοΐ. 

ἀποταφρεύω (ταφρεύω, αἰἷσ α ἐγολολι, 

ἔσοτη τάφρος), 5 τι οἵΥ ὃ α ἐγοηοῖι, 

ἐγοηοῖ οὔ, ΝΊΙ, 5, 1. 

ἀποτείνω (τείνω), εἐγοΐοῖι,, οαἰονα. 

ἀποτειχίζω (τειχίζω), τταἱὶ ΟἹ, διέ 

ΟἹ ὃν α νπαὶἱϊ!, ΤΊ, 4, 4. 

ἀποτέμνω (τέμνω), οτιέ οἹ᾽; 11ἴ. ΟΥ ἃ5 ἃ 

τα Πα ΤΥ ΡὮΓΑ56, οἰ ΟΠ, ἡπιξογοορί. 

ἀποτίθημι (τίθημι), ριιέου 5έογ ατραῃ. 

ἀποτίνω (τίνω, τείσω, ἔτεισα, οἴἶο., 

}αμ), Ῥαψ δαοῖε; ταϊά., ραασέ ραῃ- 

ηιογέ, γαχιῖίο, ρει δ}. 

ἀποτμηθέντες, 566 ἀποτέμνω. 

ἀπότομος, -ον (ἀπό-!- τέμνω), οτιἐ-οἵ", 

8667, ϑίερορ. 

ἀποτρέπω (τρέπω), {τπ7γν δας; ΟΥ 

ατύαμ; ταϊᾶ., ἰηὐγν. ἔων, θαοῖ;, 

ἐπγη, αϑῖαο. 

ἀποτρέχω (τρέχω), γιίγν δαροῖς, γι 

ατραῃ. 
ἀποφαίνω (φαίνω), 5ἤοιῦ ζογ]ι; ταὶα. 

8η6 Ρ855., ἀρρεαῦ, ἀδοίανδ (Ομ 6 5 

ΟΥ̓ ΟΡΙ ΠΙΟΠ), 1, 6, 9. 

ἀποφεύγω (φεύγω), 7166 ατὐαῃ, Θβοαρ6 

(ΟΣ β5ρθθα, οοηίσγαβί ἀποδιδράσκω). 

ἀπόφηναι, Ε66 ἀποφαίνω. 

ἀπόφραξις, -εως, ἡ (ἀπό-! φράττω, 

7οηο6 ἔμ, οἵ. Τιαΐ. ζαγοῖο, 8.1} 

7ι1), α Κοποΐης οἵ᾽, ποθ δίοολ- 

ααο. 

ἀποχωρέω (χωρέω), αἀοραγί, τοἱξ]- 

ατγαιν, γοίγοαΐ. 

ἀποψηφίζομαι τὉοΐο (ψηφίζομαι), 

ασαϊγι5ὲ, τοίο ἐπ ἐπ τιοσαΐξίυο, Ἱ, 
4, 15. 

ἀπρόθυμος, -ον (ἀ-ρτῖν. -[- πρόθυμος), 

αἰπ τοὶ τς. 

ἀπροσδόκητος, -ον (ἀ-ρτῖν. -  προσδο- 

κάἀω), τἰπιοα  οοίοε ; ἐξ ἀποσδοκήτου, 

«γα ροοίοα μ, ΤΝ, 1, 10, 
ἀπροφασίστως, δᾶν. (ἀ-ρτῖν. --- προ- 

φασίζομαι, τ α]ο ρα Οτ 565), ιοϊ ποτ 

φιαϊίης οαοιι565, τοϊἐ ποι μοβιίξα- 

ἐΐοη, 11, 0, 10. 

ἅπτω, ἅψω, εἶς. (Ἰαΐ. αρέτι5, Π) 

ζαξέονι; τοὶα., ἰαῳ ποῖα οἵ, ἐοτιοῖ, 

(ἢ ρθη.). 

ἀπώλετο, 566 ἀπόλλυμι. 

ἄρα, ροβί-Ροβιτϊνθ ᾿πἔθγθητ8)] ρϑσί., 

ἐμογοζονο, ἀασοογαϊπρίῃ, ἔθου, 80. 

ἄρα, ἰπέοττορ. ραγί., ἄρα οὐ (Τιαΐ. 
ἨΟΊΙ116), 111, 1, 18; ἄρα μή (1,80. 

γαίῃ), ὟἿΙ, 6, 5. 

᾿Αραβία, -ας, ἡ, Αγαδία, ἴῃ στοδῦ 

ῬΘηΐηβα]α θούνθοη {πΠ6 Πρα 388 

8η4 {ῃ6 Ῥογβίδη αὑἰξ. Τη {Π6 

Απαθα518, 1, Ὁ, 1, [Π 6 Π81η6 15 8ἃ}Ρ- 

ῬΠΘα το {π6 αἰβύγιοῦ ραβὺ οἵ [86 

ἘΠΡἢΓαΐθβ. 

᾿Αράξης, -ου, ὁ, ἰῃ6 Αγας68, ἃ ΠΔΤῚΘ 

σῖνϑαη Ὀν Χοϑη. ἴο ἃ γι θαΐατν οὗ [6 

ΕἘΠαΡῃσδῖθβ, [Π6 τποάθση ἈἈΠΑΌΌΓΣ. 
ἀράτω, 566 αἴρω. 

᾿Αρβάκας, -ου, ὁ, ἄγϑδασαϑ, Βαῖτδρ οὗ 

Μεαϊδ. 
᾿Αρβάκης, του, ὁ, Αγδαςε8β, οπθ οὗ 

088 ἴοῸΙ σὍΠΘΓΙΆ]Β οὗ Ασα χθυχϑβ᾽ 

ΔΥΤΏΥ. 
᾿Αργεῖος, -α, -ον ([Αργος, τό, ΑΥ̓σον) 

Αγσίυο; ταᾶδο. ἃ5 βΒι θβῦ., απὸ Αν- 

στο, ἃ πιαϊῖνο οὗ Ασροβ, {Π6 οδρὶ- 

[8] οὗ ΑὙΡΌ]ΙΒ. 

ἀργός, -ον (ἀ- ᾿αὶν.-Ἐ- ἔργον), Ια ξῳ, τα 6. 

ἀργύριον, -ου, τό (αἴτη. οὗ ἄργυρος, 51|- 

τον, Ἰωαῦ. αγφοηέινηι), ρίθοο οὗ 

δύο}, 5.10 67 οΟἷγι, ὨΙΟΉ ΘΟ. 

ἀργυρόπους, -οδος, ὁ, ἡ (ἄργυρος, 81}- 

Ὁ᾽6}-Ἐ πούς), 8ὐϊυον-  οοἰθα. 
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ἀργυροῦς, -ἃ, -οῦν (ἄργυρος, 811067)), 

ΟΥ̓ 8ιϊυοῦ, βἱϊυον. 

᾿Αργώ, -οῦς, ἡ, {πθ ἄγρο, ἴθ βῃϊρ οἵ 

{Πῃ6 Ατροπϑαΐβ. 

ἄρδην, δαν. (αἴρω), 110. γαϊδοα τ, 

Πθη τὐμοϊϊῳ, χιιῖέο. 

ἄρδω, τυαΐογ,, ἰγγίσαΐο. 

ἀρέσκω, ἀρέσω, ἠρέσθην (γ΄ ἀρ, ἢ), 

ϑεϊέ, ρίοαϑο, ἀαΐ. 
ἀρετή, -ἢς, ἡ (Ε΄. ἄριστος), ἢέγι688, 6ω- 

οοἰϊοηδ6, Θ5Ρ. ἴῃ πᾶσ, σαΐον, 11,1, 

12; πιασπαγτηνέμ, 1, 4, 9: ζαϊέῃ.- 

7ιιἴηι688, βογυΐοο, 1, 4, 8. 

ἀρήγω, ἀρήξω, Πι61}. 81:6 6007. 

᾿Αρηξίων, -ωνος, ὁ, Αγοαΐοη, οὗ Ῥδτ- 

τ δβίδ, ἃ Βοούϑδυϑ ἴῃ ἴῃ ατθοὶς 

ΘΥΤΩΥ. 
λΑριαῖος, -ου, ὁ, ΑγἹἱαθιι8, ΘΟΥΩΤΗ8 ΠΟΥ 

οὗ [9 αι δ τῖδη ἔοτῸ 6 ἀπᾶθὲ Ογ- 

Γὰ5. 83.866 {δ Τηΐτοα., 8 32. 
ἀριθμός, -οὔ, ὁ, γυιιηνθο 7, νηιθογηρ,, 

οηηιογαΐξίοη; θαΐοηΐ, τῆς ὁδοῦ, 

ΤΠ 6: 
᾿Αρίσταρχος, -ου, ὁ, Αγ͵δέαγοϊιηιξ, ἃ 

Θραγύδῃ, ΒυοΘσβου ἴο ΟἸΘΔΠΟΘΙ 

85 παττηοβὺ οὗ Βυζϑηζιατη. 

ἀριστάω, ἀριστήσω, οἰ6. (ἄριστον) 

ἐαϊκα Ὀγϑαϊε[αϑέ. 
ἸΑριστέας, -ου, ὁ, ΑγἼβέεα, οἵ (Ἴ]Ο5, 

ΘΟΤΙΏΤΉ8Π66ῖΘΥ οὔϑ ΘΟ Ρ8ηγ οὗ Πρ ύ- 

ΘΙΙΩΘα ἴτοορβ ἴῃ {Π6 τοῖα υτΩΥ, 
ἀριστερός, -ά, -όν, [67ἰ;; ἐν ἀριστερᾷ 

(86. χειρί) οὐ ἐξ ἀριστερᾶς (86. χειρός), 

ον ἐδ ἰοΓ . 

᾿Αρίστιππος, -ου, ὁ, Αγ͵δέζρρειιβ, ἃ 

ΤΉ ΘΒΒΔΠ8 ἢ ΠΟῸΪΘ ΠΟ Γαῖβθα 8 

ΘΤΤΩΥ͂ ἴοῦ ΟΥγα. 

ἄριστον, -ου, τό, Ὀγοα  [αϑ5ὲ οὐ ᾿πιηοἢι; 

566 ὕπο ποΐϑ οἡ 1, 10, 11. 

ἀριστοποιέομαι (ἄριστον-- ποιέω), σοί 

ΟΥ̓ ΡΥΌΡαῦνο γα Γ[αϑ8έ. 

ἄριστος, -ἡ, -ον (γ΄ ἀρ, 5τέ, ἢ), 5Ὰ}. 

οἵ ἀγαθός. δοβέ, δγαυοϑδί, ποδιοϑΐ, 

πιοβὲ μοπονυαῦϊο; ἄριστα, ἃ5 δᾶν., 

ἔην, ἐπι θοβέ ταν, δε5έ. 

᾿Αρίστων, τ-ωνος, ὁ, Αγίδίοη, 81 

Αὐδμοπίδῃ ἴῃ {Π 9 ατθοὶς Ἁστηγ. 

᾿Αριστώνυμος, -ου, ὁ, Αγήδίοτμηνιι8, 

8 οαρύδ!η 1 Πθ ατθοὶς στην, α15- 

{ἰπρα ΙΒη θα ον Πἰὶβ ὈΓΆΥΘΥΥ. 

᾿Αρκαδικός, -ἤ, -όν (Αρκάς), Ο17 Αγ- 

οααΐα, Αγοαασίΐαν; τὸ ᾿Αρκαδικόν, 

ἐμ ΑγεἊοαάαΐαη ἔογοο, ΤΥ, 8, 18, 

ἸΑρκάς, -άδος, ὁ, αγν Αγοααΐατ, πᾶ- 

{ἰϊνθ οὗ Ατοδαϊΐδ, [Πῃ8 οϑπύγδ] βίαΐθ 

οὗ Ῥϑ]οροηπηθβιβ. ΑΒ ἴο [89 Ατ- 

δα δ ηΒ 1 ἢ ΟΥΤιιΒ᾽ δυΊηΥ, 5686 ὟΙ, 
0) 

ἀρκέω, ἀρκέσω, ἤρκεσα (Τ)αὖ. αΥ7Ό60, 

Ε΄. ἀρήγω, ἀλκή), δὃ6 οποιοῆ,, 8ι|7- 

σα; ἀρκῶν, ἃ5 86]., ὁηοισῇ, Υ͂, 
Ο.- 

ἄρκτος, -ου, ἡ (Κη ἰο Τιδῦ, 27)81|8), 

δοαν ([Π6 ἔθη. υβϑρᾶ ἔογ Ὀοίῃ 

ΒΘΧΘΒ); 86 σοπρίθ!]αύϊοη ἴ7γβα 

ΜΜαῖον, ἐπ Βεαν, ἐπα Νοογίῃ. 

ἅρμα, -ατος, τό, οπαγοΐ, τοαν οπαγϊοΐ. 

ἁρμάμαξα, -ης, ἡ (ἅρμα-}- ἅμαξα), οου- 
ογοα οφαγγίαρε. 

᾿Αρμενία, -ας, ἡ, Αγηιοηΐα, [Π ΠΙΡῊ 

[8016 -ἰὰ πη οὗ ψϑβϑύθσηῃ Αβἷϑ, 

Βουϊῃθοαβύ οὗ π Ἐϊαχ!ηθ. 

᾿Αρμένιος, -α, -ον (᾿Αρμενία), δοϊοτη9- 

ἤης ἰο Αγηιθηΐα, Αγηοηΐαη. 

᾿Αρμήνη, -ἡς, ἡ, ΠΠαγηϊδγι6, ἃ [ΟὙῈ 

οπ {Π6 Ἐπαχὶηθ ὩΘ681 ΞῬ΄'ΠΟΡΘ. 

ἁρμοστής, -ου, ὁ (ἁρμόζω, ἢ, 7ο1Ή), 

ΟἾΘ τὐΐο 86}8 ἴηι, ΟΥ̓́Θ᾽"; 65Ρ. αα- 

ηυϊηδέγαΐξογν, Ππαγηιϊιοβί, ἃ {1016 

σῖνθηῃ ἴο οὔϊοθυβ βοηῦ ουὖ ὈΥ 

ραγία ὕἴο βΌνϑσῃ βα ]θοῦ βἰαῦθβ, 
ἄρνειος, -α, -ον (ἀρνός, Οὐ α ἰαηιῦ, 

ὯΟ ΠΟΙ.), Οὗ α ἰαηιῦ, ἰαηιθ᾽ 8, 
νἹΓἢ κρέα, ΤΥ, Ὁ, 81. 

ἁρπαγή, -ἢς, ἡ (ἁρπάζω), ρ[παογῖη, 

φγηίυπαοῦ, ρίαρσο; καθ᾽ ἁρπαγήν, 

αὔίον δοοίψ, 111, 5, 2. 

ἁρπάζω, ἁρπάσω, οἴο. (οὔ. Τιαῖ. γαρΊο), 

δγηιαίο,, βοῖζο, ΘαΥγ ἢ ΟΠ, ρἰ ΔΘ Υ, 

γοῦ. 
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ἽΑρπασος, -ου, ὁ, πὸ Παγραϑιι8, ἃ 
τίνι θουπαϊηρ {πΠ6 Ἰαπα οὗ {Π6 

ΟΠ ΔΙ 65 πα {πὸ Κ'ου τ 1ηΪ. 

᾿Αρταγέρσης, -ου, ὁ, Αγέαρογϑ868, ἃ 

Ῥουβίδη. ΠΟΌΪΘ ἴῃ οοτϊμμηδηα οὗ 

{86 Κιηρ᾿Β τιυοὰπΐθα θοαγ-συδτα 
αὖ Οσπαχϑ, 1, 7, 11; βαϊα ἴο Βᾶνθ 

ὈΘΘη βίη Ὀν ὥνσταρ, 1, 8, 24. 
᾿Αρτακάμας, -α, ὁ, Αγξασαηναϑ, 58- 

ὑτᾶρ οἱ ῬΒγυρίδ. 

᾿Αρταξέρξης, {Π 6 πᾶπη6 οὗ ΒΘυ θυ 8] 

Κἰηρδ οἵ Ῥουβίδ; ἴῃ {π6 ἀπαδαϑῖ8 

Ατίαχουχοβ ΠῚ (6 81166. ΜΠΡΙΊΟΙ, 

Ὀθοδα86 οὗ ΒΒ σὍΟα ΤΟΥ), 50 ἢ 

οὗ Τατὶὰβ ΠῚ δη Ῥδγυβαῦβ δπαᾶ 

οἰᾶθυ Ὀγοίποι οὗ ὥντιβ. Ηθ 

τοϊσηθα ἔγομι 400 8. σ. ἴο 362 8. Ο. 

ΤΑρτάοζος, ου, ὁ, Αγέαοξιιδ, ἃ ἵτ]ο πα 

οὗ ντὰβ, γῆ. ψιὺθ Ατΐδθυβ 

Ῥτονθαᾶ ἔδυ ]θθβ ἴο {86 ατὐθθκβ 

αἴζον Οπᾶχδ. 
᾿Αρταπάτης, οὐ, ὁ, Αγϊαραΐε8, ἃ 

Ῥουβίδη ΠΟΌ]6, ἴῃ {Π6 οοηῇαθηοθ 

οὗ Οντγαβ, ἅμα β]δίη ΟΥὐΘ 15 

ἀθδα Ροᾶν. 

ἀρτάω, ἀρτήσω, εἴο. (οΓ. αἴρω Ὁ), [α5- 

ἔοηι, 5:ι8ρ6η6,. 
"Ἄρτεμις, -ἰδος, ἡ, ΑΥἑοηνῖ5, ἀρ ἴΘΓ 

οὗ Ζϑὰβ πα Τηοῖο, σροα 655 οἵ [9 

ΟΠ8856, 171, 2, 12; ἸΔϑπεηρα νυ ἢ 

{π0Ὸ Αβίαϊϊ.ςο ροάᾶθϑβ, ψΠΟΒΘ 

ἰθιρ]θ δῇ ΕρΡῃβθβιιβ νγὰβ ψου]α- 

τοπονηθα, Υ, 8, 4. 

ἄρτι, αν. 71:5ὲ ποι, 7ιι5. 

᾿Αρτίμας, -α, ὁ Αγέϊηνα8, Βαῖτϑρ οὗ 

Τιναϊᾶ. 

ἀρτοκόπος, -ου, ὁ (ἄρτος -ἰ- γ΄ κοπ, 

ὁοο-, οΓ. Ταῦ. οσοατιιοὴ), θαῖον. 

ἄρτος, -ουὐ, ὁ, α ἰοαῇ οὗ δγοαὰ 

(ν ποαΐθη οὐ ὈΔ.]6ν). 

᾿Αρτούχας, -α, ὁ, Αγέπο,α.8, ἃ 56η- 

ΘΥᾺ] ἴπ {πῸ Ῥϑυβίϑ η ὩΓΊΏΥ. 

᾿Αρύστας, -α (οΥ -ου ), “γμ8έα 8, 81 

Ατοδαϊεη. 

᾿Αρχαγόρας, -α,ΟΥ -ου, ὁ, ἰγοπαρσογαϑ, 

ΔΠ ΘΧΙ]Θ ἔγοιη ΑΥΡΌΒ, ἃ οαρίαϊη 

ἴῃ {Πθ αἼΘΟΙς την. 

ἀρχαῖος, -α, -ον (ἄρχω), οἷαι, ατιοϊοτιέ; 

Κῦρον τόν ἀρχαῖον, ΟὙγ7ιι58 ἐΐι6 ΕἸ- 

αν, 1, 9, 1; τὸ ἀρχαῖον, ἃ8 86ν.») 
7ογηιογῖμ, 1,1, 6. 

ἀρχή, -ἣς, ἡ (ἄρχω), δεσίπηϊηρ; 

ἀρχήν, ἃ5 ἃᾶν., ἤη, ἐπα ἢγβὲ ρίασε; 

σὶῦ πθ6., αὐ αἷϊ, ΝΤΙ, 1, 28; {πὸ 

Πυβὲ ρίασο, Ἀθποθ, βουοσγοῖίσηίῃ, 

11,1,11: ΤΊι͵, 8, 23, οἶο.; ΘΠ, 

1, 5, 9; γγτουΐηοο, 1,1, 2. 

ἀρχηγός, -οῦ, ὁ (ἄρχω -[- ἄγω), ἰραάογ, 

ΘΟἩ να 61, ΤΆ1Θ ἴῃ ΡῬτοβθ, ΠΠ 

1, 26. 

ἀρχικός, -ἤ, -όν (ἄρχω), ἢέ ἐο οσοηι- 
ηνιαταὶ. 

ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα, ἦργμαι, ἤρχθην, θ6- 
σίη, ὃ. ἢγϑβί, νυ ρθη. οὐ ψ ἢ 

᾿ηΠπη.; ἰεαα, οοηιιαηα, γα, 

γε οὐοῦ, 805., οὐ ψιῦῃ ρθη.; 

τ14., δοσίη, ἃ Ὁε., οὐ ψ τ ρθη.; 

δέαγέ ΓΥΟΉν; ῬᾶΒΒ.. δὃ6 δοσιη, ὃ 

σουθγηοα, οὔϑῃ; τὸ ἄρχειν, σου- 

ον ηιθγ, βουογδίσγῃ; ὁ ἄρχων, 

566 {ῃ6 ψνοτγᾷ; οἱ ἀρχόμενοι, 8μὃ- 

76ο 8, δοιαἴθγ8. 

ἄρχων, -οντος, ὁ (ΡΓΟΡΘΙΙν ρᾶτγίϊο. οὗ 

ἄρχω), γι167᾽, ΦΟΉ να, Ἰ6Ύ). 

ἄρωμα, -ατος, τό, (Εηρ. αΥΟὨϊαῚ, ἴῃ 

Ρ]. βρῖοοϑβ, ἤγασγανπέ μον. 

ἀσέβεια, -ας, ἡ (566. [Π6 [Ο]]ο Πρ 

ψοΓα), ἐηιριοέῃ. 

ἀσεβής, -ἐς (ἀ-υαῖν. -ἰ σέβομαι, τ00Υ- 

8} 1ρῚ, ἱηιρίοιιβ, βαογτοσίοιι. 

ἀσθενέω, -ἥσω, οἰο. (ἀσθενής), δ6 τῦδαϊρ, 

δ6 8ἴοϊε; οἱ ἀσθενοῦντες, ἐΐ)6 5ἴοῖο, 

ΙΝ, ὅ, 19. 
ἀσθενής, -ἐς 

δἰ γοησ ), 

τὐοαῖ. 

᾿Ασία, -ας, ἡ, ΑΒἷ8. 

᾿Ασιδάτης, -οὐ, ὃ, Αβίααΐοξ, 8 

γγϑα! ἢν Ῥογθίδη, οδρύσσθα Ὀν 

ΧΘΒΟΡΒΟη. 

(ἀ-ρσὶν. -Ἑ σθένος 

ιοἱμοιιΐ ἰγοηρίῃ, 
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᾿Ασιναῖος, -ου, ὁ (Ασίνη, ,(Α5311,6), ατὸ 

Αϑβίπαθαη, α πιᾶτπ ΟΓΡ᾽ Αϑβἴηο, ἃ 

ἴον οὗ Τιδοοηῃϊδ. 

ἀσινῶς, δᾶν. (σίνομαι), παγηυ] 6551}; 

ἴῃ ΒΌΡ. ἀσινέστατα, 111, 3, 8. 

ἄσιτος, -ον (ἀ- ραὶν.- σῖτος), τοϊἐ οι 

71οοα. 

ἀσκέω, ἀσκήσω (οΥ. Ἑηρ. αϑοοξιο), 

»γαοσίζβε, οτἰτυαΐε. 

ἀσκός, -οῦ, ὁ, βμήη, ἰοαΐπμογη, Ῥαρ, 

τὐἱηι6- 5 ἴῃ. 

ἄσμενος, -ον (ο7. ἤδομαι), σἰαα, πϑοᾶ 

τ ΒΘΓΘ ἢ Εηρ. 8η 8αν. 15 Γβα αἰΓθα, 
σίααῖψ, εὐ, Ῥίοαδβινγο. 

ἀσπάζομαι, ἀσπάσομαι, σγεοοΐ, βαϊιιέο. 

τοοϊοοηιο, ἑαϊρα ἰθατε οἤ. 

ἸΑσπένδιος, -ον, ὁ [Ασπενδος, 45}6η- 

ατι5), ατν Αβροπαΐαη, ᾿μ Πα ϊ δηΐ 

οὗ Αβρϑπάᾶᾳμβ,8 οἷὖν ἴῃ ῬδιΩΡὮν Ϊδ. 

ἀσπίς, -ἰδος, ἡ, Ξῃιτοϊ αι, 6Θ5Ρ. {Π Ἰᾶτρϑ 

ΟΥ̓Δ] Βῃ 1614 οὗ {π6 ατροὶ Πορ!ίο; 

Ὀν τηϑίομοχην -Ξ ὁπλίτης : παρ᾽ ἀσ- 

πίδα, ἐο ἐπ 164 1, 8, 26. 

᾿Ασσυρία, -ας, ἡ, Αεϑομγία, ἴθ {86 

Απαθαϑβὲβ ἴῃ 8 τϑρίοη δρουὺ {Π68 

ΤΊρτὶβ, ἃ Ῥγουη06 οὗ {πὸ Ῥουβίδη 

ΘΙΏΡΙσΘθ. ΤῊΘ ποσὰ 8150 αδϑβὶρ- 
πϑίθβ 86 Αββυυίϑῃ τ ΙΓΘ, ἡ ΠΙΘῃ 

Βουτνβῃθα ἴῃ μθ βϑυθηΐῃ οθη- 
ζΟΓΥ 8Β. Ο. 

᾿Ασσύριος, -α, -ον (᾿Ασσυρία), 45- 

βηγ αι. 

ἀσταφίς, -ίδος, ἡ, Ὁ]. π΄ οοἸ]]Θοίϊνθ 

Β6η586, αγτοα σγαρ658, Ταϊδβίγ8. 
ἀστράπτω, 80Γ. ἤστραψα, ἤα8}. 

ἀσφάλεια, -ας, ἡ (ἀ-ρεῖὶν.- σφάλλω), 

βορέῃ, δαζοΐῃ. 

ἀσφαλέστατα, 566 ἀσφαλῶς. 

ἀσφαλέστερος, 566 ἀσφαλής. 

ἀσφαλής, -ες (ἀ- υεῖν.- σφάλλω), ποέ 

ἐο δ6 ἐγίρροα τ, 8176, 8601}, 

86 6; σοτηρ. ἀσφαλέστερος : ΒῈΡ.; 
ἀσφαλέστατος : ἐν (τῷ) ἀσφαλεῖ, η, 

α 8676 ρίαρσο, ΕΝ, Ἱ, 8; 50 1ἴπ Θοιηρ. 

Τ᾿ Ὁ 56: π᾿ ΒΡ.; ἴ; 8, 22. 

ἄσφαλτος, -ου, ἡ (ρ΄. α8ρ]α1), α8- 

»παϊέ, διξιηλθηι. 
ἀσφαλῶς, Δαν. (ἀσφαλής), Πγ Ἢ, 56- 

Οτγοῖμ, δα εἰμ; ΒᾺΡ. ἀσφαλέστατα. 

ἀσχολία, -ας, ἡ (ἀ-ρυτὶν.- σχολή), ἰαοἷς 

ΟΥ̓ ἰοΐϑβιινο, οοσιιραΐξίον, οησαρσο- 

ηιοηΐ. 

ἀτακτέω (ἀ-ρτὶν.-τάττω), δα αἰἴ507- 

αονῖῃ. 

ἄτακτος, -ἡ, -ον (ἀ-ρτὶν.-τάττω), ἦγ 

αἸβονα ον, 

ἀταξία, -ας (ἀ-ργὶν.- τάττω), αἴ18- 

ΟΥ̓ΘΥ", ἰαοἷς ΟἹ αἰδοϊρίζηο, ἐπιβιιδ- 

οὐαϊπαξίοτ. 

ἀτάρ, 601]., διιέ, γοΐ, ποιυουοῦ, ἃ8]- 

85 βίδησίηρ ἢγβὺ ἴῃ 15 56η- 

ἴθ 66. 

ἀτασθαλία, -ας, ἡ. τοατιἐοτγι688, [οἱ ῳ, 

ἃ Ῥοθίϊο μψοζα, ΤΥ, 4, 14. 

ἄταφος, -ον (θάπτω)Ὶ, τἰγὐθιγ θα. 

ἅτε, αν. (8.0. ηθαῦ. Ρ]. οὗ ὅστε), 

α8, Ἰπαϑβηνιοῖ, α5, θοοαλι86, Υἰἢ 

ΘΙΠΙΕΒΙ θανρίο:, ΤΥ... 15 π|. 

ἀτέλεια, -ας, ἡ (ἀ-ρτῖν.- τέλος), θω- 

οηιρέϊοτι ΚγΟην α ἑαα οὐ ατιΐῃ. 

ἀτιμάζω, ἀτιμάσω, οἷο. (ἄτιμος), αἰὖ5- 

ΠποπΟΥ͂, αἀἴβογαοσο. 

ἄτιμος, -ον (ἀ-ρτ]ν.- τιμή), ἔῃ, αἴ8- 

ΠποηοΥ", τοἱέποι ποποΥ. 

ἀτμίζω (ἀτμός, σα!ρο7), 5ἰδαΉι. 

ἀτριβής, -ἔς (ἀ-ρΥὶν.-τριβή), τη- 

ἐγοαάαθη. 

λΑττικός, -ή, -όν, Οὗ οὐ δοϊοησίηρ ἰο 

Αἰζῖοσα, Αἰξὶς, ΑἸΠποηΐαηι. 

αὖ, ροπί-ροβιίγθ δᾶν. (οἿ. αὖθις ἃπα 

Τιαὖ., ατοέθην), ἴο ὍΘ γϑΙΙΟΊΒΙΥ 

ΤΟΠαΘοΙΘά, ἀσαΐη, ἩιΟΥ̓ΘΟΥΘΥ, ΟἿ, 

ἐπ6 σοη γ αν, θη 118 ραν. 

αὐαίνω, αὐανῶ, ηὕηνα, αὐάνθην (αὔω, 

ΑΥ}), αΥ̓Ψ ; ταϊα., ᾿πύγϑη8., ΑΨ τι, 

τοϊέμοΥ. 

αὐθαίρετος, -ον (αὑτός--αἱρέω), 58617- 

αρροϊηέοα. 

αὐθημερόν, δαν. (αὐτός-! ἡμέρα), οπ 

ἐμ βαῆια ἀαῃ. 
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αὖθις, Δαν. (αὖ), ασαΐη, ἴγν ἔπιγγι, 

αὐτογισανγα 8. 

αὐλέω, αὐλήσω (αὐλός), ρίαμ ἐπ Πιιΐο 

ΟΥΓ ρῖρε; Ῥᾶ858.. οὗ ἀδποθυβ, δ6 

αοοοηιραγῖοα οὐ ἐπ Ππιίο, ΝῚ, 
11 1|Ὲ 

αὐλίζομαι, αὐλίσομαι, ηὐλισάμην ΟΥ 

ηὐλίσθην (αὐλή, οοτγέ-ψμαγα), Ὀῖυ- 

οὐαο, σαηρ πη ἐπα ορθη αἷΥ, 

Ῥα88 ἐδ γυρ]ι. 

αὐλός, -οὔ, ὁ, ἡ τιἰ6, ρῖρε. 

αὐλών, -ὥνος, ὁ, οἸναγτιηοεῖ, οαπαΐ. 

αὔριον, δν., ἐοηΟΥΥΟΊ; ἡ αὔριον 

(86. ἡμέρα), {Πι6 ὨιΟΥΥΟΊΟ. 

αὐστηρότης, -ητος, ἡ (αὐστηρός, αἴ} 

γοισῆ, Ἐὶαρ. ατιϑΐ67)6, ο΄. αὐαίνω), 

παν ϑηηι688 ΟΥΓ ἰαβίο, 5].α))ρ11688, 

Υ, 4, 29. 

αὐτίκα, «αν. (αὑτός; οΓ. ἡνίκα), αἵ 

ἐ]ι6 τον ηιοηιθηΐ, ἱηνηνοαἰταΐοὶῃ, 

Το] ον οα ν βίσοπρτθηϊηρ μάλα, 

{ΠῚ ΡΠ Ν ΠΣ ΟΣ ΙΝ: 

αὐτόθεν, Δ΄γγν. (αὐτός), 7ὙῪΟ.ν ἐπ 6 Ὁ ΟΥ̓Ή 

δροί, ϑηιο6, ἐϊιογιο6. 

αὐτόθι, ἃν. (αὐτός), γἵρΐ ἤΟΥῸ οτ 

ἐμογο, οὐ, ἐΐπδ τυὉϑῦῃ 8ροί; οἵ. 

αὐτοῦ. : 

αὐτοκέλευστος, -ον (αὐτός -[- κελεύω), 

5017-διααθη,, ΟΥἹ οπιδο8 οὐὔηη αὐο- 

οογα. 

αὐτοκράτωρ, -ορος, ὁ, ἡ (αὐτός -- 

κρατέω), ΟἼ6᾽8 οτὔη, ηναϑβέογ,, τοϊέ, 

711 ροιῦογ8. 

αὐτόματος (αὐτός-[- γΐμα, ἐν ), ΟΥ̓ 

ΟΥο 8 οἱὐὔη, αοοογα, αὐδίααθη; 
ἀπὸ (οΥ ἐκ) τοῦ αὐτομάτου, ἃΒ δᾶν.; 

μηϑδίααοη, υοἰιγίανὶ. 

οἴ. (αὐτόμολο»), 

αἰο80γ:; οἱ αὐτομολήσαντες, ἐ]ι6 (16- 

80Υ 078. 

αὐτόμολος, -ου, ὁ (αὐτός-- γ΄ μολ ; 67. 

βλώσκω), αἱ (ἰ686γ 10}. 

αὐτομολέω, -ἥήσω, 

αὐτόνομος, -ον (αὐτός- νέμω), 86|7- 

σουογηεα, ἡπαοροπαθηΐ. 

αὐτός, -ἡ, -ὁ (πϑιΐ, τ ἢ ἀτί. ταὐτόν, 

Ι, 5, 23), ἰηἴθηβῖνθ Ῥσοῃ., 8617; ἴο 

Ὀ6 νι Ο ΒΥ ΤΟΠΕαΘΓΙΘΩ͂, Ββοιῖηθ- 

{ϊτη65, ὃῳ ογθβοὶ, Οὗ οὐδ᾽ 8 οὔτι 

ασοογα; Ββίδησίϊηρ δοπθ ἴῃ {ῃ6 

ΠΟΙΉ. ΟΥ ΜΜΊΓ ΠΟΙΙΠΒ ΟΥ Ῥ͵ΙΌΠΒ. ἴῃ 

ΔῊ Οδᾶ86, αὐτὸς σύ, 1, 6, 7; αὐτὸς 

Μένων, 11,1, δ; αὐτοῦ Κύρου, 1, 2, 

21; αὐτοῖς τούτοις, 1Π]1, 2, 4; ἔτο- 
ααθηθ]ν Ξε μόνος, αἴοηθ, 111,2, 11; 

ΙΝ, 7, 11; οἵξζθηῃ ἔοὺ ΘΙ Ρ 8518 

σΟῸΡΙΘα νι {Π6 τοῆρθχίγνθ, αὐτὸς 
τῇ ἑαυτοῦ χειρί, 1, 8, 24; αὐτοὶ ἐφ᾽ 

ἑαυτῶν, 11, 4,10. ὙΠ ΡΟΒΒ68- 

ΒΙ͂νθβ, τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις, 

γ ΏΘΓΘ ὉΠ Ἰηΐθηβῖγθ ἈΡΤΘΘΒ ψΊΤῊ 

186. ρϑη. οἵ [Πη6 Ῥθυβ. Ῥτῖὲὶ ΟἹ. ἱτη- 

ῬΠΘα ἴῃ {Π6 ροββθββῖνθ; Βοιηθ- 

{Ππὴ68 Ῥοβδῦ στϑῃηαθσρθα ὈΥ 7ιι8ὲ, 

οααοίϊῃ, γἱρ]; 

ἑαυτῶν στρατεύματος, γα] αδοῦυα 

ἐμοῖν οιτὔη, αγὐηιῃ, 1Π1,4, 41; ἴῃ 

{ῃ6 ΟὈ]Ϊα 6 οαβθβσείῃθ 84 Ρθ18. 

ῬΙΌΠ., πηι, 6}, ἐξ, ἐμπιθηι, ἀβρᾶ 

Βοιηθίϊμηθβ ΏΘΙΘ ἃ τοῆρχὶνθ 

τηϊρηῦ μὰν Ὀθθη θχρθοίθα, 1,1, 

ο; {86 ρθη. αὐτοῦ, αὐτῆς, αὐτῶν 

ΤΟΡ ] Υ]ν ἕαϊτθβ {Πη6 ρδοθ οὗ ἃ 

ῬΟΒΒΘΒΒΙγΘ ΡΓΌΠ., ἢἴ8, μον, ἐξ, 

ἐποῖν. ΙΒ {μ6 αγί.: ἰῇ {6 
ῬΓΘα. φοβὶζ. αἰνγᾶνβ ἰηὐθηβῖνο, 

αὐτῷ τῷ στρατεύματι, 1, 8, 14; ἴῃ 

{Π6 αἰίγι. ῥροβιΐ ξξεέμο 8αηϊο, τὰ 

αὐτὰ ταῦτα, ἔ]686 βαηια ἐπιῖηγϑ, 

1, 1, 1; ἐπὶ τὴν αὐτὴν τράπεζαν, 

ΙΝ, ὅ, 381. ΤῊΘ ποαυΐ. 5 οὔξϑθῃ 

τι364 οὗ ΡΪδοθ, εἰς ταὐτό, 171,1, 80; 

ἐκ τοῦ αὐτοῦ, Τ1, 4, 11; ἐν τῷ αὐτῷ, 

1, 8,14; ἴῃ {πὶ8 80, οἵζθη ἔο]- 

Ιονγϑα Ὀν ἃ ἀδί., 111,1, 80. 
αὐτόσε, ἃν. (αὐτός), ἐο ἐξ ὉοΥῚ 

Ῥίαοο, ἐ]υϊίπ ον. 

αὐτοῦ, ἃν. (αὐτός), η, ἐμ τοῦ 

»ίασο, ἐποῦο, Ποῦ; 

8οηιοισ οΥ 6 πον, μογοαδοιιἔϑ. 

. πον πα δεένις 
ὑπὲρ αὐτοῦ τοῦ 

ΡΣ 
αὐτοῦ που, 
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αὑτοῦ, 566 ἑαυτοῦ, 

αὔτως, δᾶν. (αὐτός), οἷν ἴῃ [{Π6 

ῬΏΓΑΒΘ ὡς δ᾽ αὔτως, ἦγ, ἔπ ΤῸ}. 

ΠΟΥ, 7ι|5ὲ 80, Ν, 6, 9; «΄. 

ὡσαύτως. 

αὐχήν, -ένος, ὁ, Ἡ6 6], 5 ]ιηνιι8. 

ἀφ᾽, 566 ἀπό. 

ἀφαιρέω (αἱρέω), ἐαϊ6 ατδαῃ, ἀοργῖυο 

οἔ, τοῦ, [8 ρβϑθύβοῃ το θα βίδπα- 

ἵπρ οἰ  ἰπ 806., 1, 3, 4, οΓΥ 

[Π6 ρθη. ΙΝ, 4, 12; γοδβοιιο, 1: 

Θ6, 10. 
ἀφανής, -ἐς (φαίνω), ἐγυυϊδίδ᾽ο, οτἱέ οἵ 

δίσηί, υάάοην, εὐ ηοιυΊι. 

ἀφανίζω, ἀφανιῶ, ἠφάνισα, οἶο. (ἀ- 

ΡῬτὶν. φαίνω), ἴα, Ὀἰο οειΐ, ατ- 

μϊμυϊαέο. 
ἀφειδῶς, Δαν. (ἀφειδής, ἰατῦ5]., τὐγι- 

ϑραγῖηο), τυἱέΠιοιι 5ραγίηρ. Ἠλ6Υ- 

οὐϊδεϑίη, ΝΊΙ, 4,,6; δὺρ- 1, 9, 

13, 
ἀφειστήκεσαν, 566 ἀφίστημι. 

ἀφέξεσθαι, 566 ἀπέχω. 

ἀφεστήξει, 566 ἀφίστημι. 

ἀφηγέομαι (ἡγέομαι), 86ὲ Κογέϊι, ἐεἰ!. 

ἀφήσετε, 566 ἀφίημι. 

ἀφθονία, -ας, ἡ (ἄφθονος), ρθη, 

αδιιπααμιοο; εἰς ἀφθονίαν, {γι 

αδιηάαηοο, ΨῚ1, 1, 53. 

ἄφθονος, -ον (6. φθονέω), τὐογιαο- 

ἔην, [ἰθογαῖ; οὗ ᾿ῃϊηρ5, ρἰθηέθοιι, 

αδιιπαανιέ; ἐν ἀφθόνοις, ἔπ, αδιιτ- 

ἄαποο, 111, 2, 25; βίγσοηροθι, ἐν 

πᾶσιν ἀφθόνοις, ΤΥ, ὅ, 29: ο΄. Ὗ, 

110: 
ἀφίημι (ἴημι), βδοηα ΟἹ οΥ αἰτδαῇ, 

ἴθὲ σο, 86; ΚὙ66; οἵ Μαΐθυ, ἰοΐ 

οι; οὗ δῃΐτηδ]85, ἰοοϑα; γο7οεΐ, 

Ν, 4.1: 
ἀφικνέομαι, -ίξομαι, -ἶἦγμαι 

(ἱκνέομαιν, 6016, αὐγῖσο αἰ, γααοῆ. 

ἀφιππεύω ([ππευω, ἱππεύσω, οἶο., γἹἱαΕ), 

γα θαοὶς οΥ ατϑαῃ. 

ἀφίστημι (στημι), οατι586 ἔο 5ἰαπα 

ατἰσαμ ἦγον, ἰοαα ἐο γεουοίϊξ, ΧΙ, 

-ἰκόμην, 

6, 84: οΐθηθυ (1 τηϊα., σι τ 2 

8ΟΓ. 8Π6 2 ρϑυῖ, βυβύθιηβ δοί.), 

γουοίέ, ιτοτέπαι αι, 60 ΟὐοΥ ἴο. 

ἄφοδος, -ουὅ, ἡ (ἀπό-[ ὁδός), αὶ σοΐηρ 

ατρα οὐ δαοΐ, γοΐγεαΐ, σα οΓ 

Θ80αρε. 
ἀφροσύνη, -ης, ἡ (ἀ-ρτῖν. - φρήν), 

7οἰἱἱψ. 

ἄφρων, -ον (ἀ-ρτῖὶν.- φρήν), τοϊἐΠποιιΐ 

56γ.86, Γοοίΐδηι, οὐ ΟΥ̓ ογθ 5 ποαὰ, 

ἘΝ, 8; 20. 
ἀφυλακτέω (ἀ-ρτῖν.-Ε φυλάττω), δὃ6 ΟΠ 

ΟἸ 65 στιαγε. 
ἀφύλακτος, -ον (ἀ-ρτὶν.- φυλάττω), 

“ησιαγαοαὶ. 

ἀφυλάκτως, «αν. 

σιαγα ρα ίμ. 

᾿Αχαιός, -οὔ, ὁ, α παΐξῖυο ΟΥἹ Αοπαρα, 

ἃ ΘΟ ΤΥ Οἡ {86 πογίμοση οοᾶβῦ 

οὗ ῬϑΙοροπηθβιιβ, αὐγὰ Δοπαραηι. 

ἀχάριστος, -ον (ἀ-ρτὶν.- χαρίζομαι), 

σΥαροί658, γι ρί οαϑαγιν, τινι ]ιαλγι}:- 

71, ὠὐπγοιυαγαθα, 1, 9, 18: οὐκ 

ἀχάριστα λέγειν, βρθαΐϊ ργοξίίῃ 

οποισῆ, 11,1, 18. 

ἀχαρίστως, ἃν. (ἀχάριστος), τυἱΐθ- 

οιἱέ ἐπαγῖ5, ἀχαρίστως ἔχειν, δ6 α 

ἐπιαγῖ655 ἐαϑῖ, ΤΙ, 8, 18. 

᾿Αχερουσιάς, -άδος, ἡ (Αχέρων, Αοἢο- 

701), Δοεϊογιβίαμι; ᾿Αχερουσιὰς 

Χερόννησος, ροηϊηϑιῖα ὁ ΑοἸιο- 

701), ὭΘΔΙ Ἠθυϑοϊθα οα {π6 ἘΕἰὰ- 

ΧΙηΘ. 

(ἀφύλακτος), τ- 

ἄχθομαι, ἀχθέσομαι, ἠχθέσθην (ἄχθος, 

διιγάθη, αἰὐδέν 655), ὃ6 διιαἰοηοα, 

αὐἰδέγ685566, πυϑοοα. 

ἀχρεῖος, -ον (ἀ-ρτῖν.-χράομαι), τι86- 

.658, «ϑογυϊοραθίο. 

ἄχρηστος, -ον (ἀ-ρτῖν.-- χράομαι), 

μἰ86 1658. 

ἄχρι, αν., εἰἐξονῖμ; ἄχρι εἰς, αἷϊ {6 

ιὐας ἴο, Υ, ὅ, 4; ἃ5 οοῃῇ., ἐϊ11, ἱτν- 

ἔπ, ΓῚ 5. δ πὶ 

ἀψίνθιον, -ου, τό, τοΥ̓ "υισοοά. 
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Βαβυλών -ὦνος, ἡ (ααἴο ο1, ἋΟοα), 

Βανμίον, [6 ἕατηοιιβ οα ρίζα] οἵ 

Βα ]οπΐα, θα}]Πὺ οὐ οί 5165 

οὗ {ῃ6 Ἐπ ρῃτγαῦοβ. 

Βαβυλωνία, -ας, ἡ (Βαβυλώνιος), Βαδῃ- 

ἰοηῖΐα, ἴπθ αἰδβύσιου ἴθ. ΒΊΟΝ 

ΒΑΡ ]οη γ88Β βιτπδίθα, 1, 7,1. 

Βαβυλώνιος, -α, -ον (Βαβυλών), οἵ 

Βαδμίον, νὶ ἢ χώρα. 

βάδην, «ἄν. (βαίνω), αὐ ὦ τοοϊῆρ, δέ 

δῃ 5σἰορ; βάδην ταχύ, ἔπ, σιιῖοϊς 

δέορ, ΙΝ, 6, 25. 

βαδίζω, βαδιοῦμαι, ἐβάδισα (βαίνω), 

τοαί, σο. 

βάθος, -ους. τό (βαθύς), ἀορίι. 

βαθύς, -εἴα, -ὐ, ἀἰθορ. 

βαίνω, βήσομαι, -έβην, βέβηκα, (0, 

ἰὐαϊ!; ῬΥΟΡΘΙν, ἕαμο ἃ ἴθ, 

μθηοθ ἴῃ ρῥϑυΐ., βίαην ἃ ἢ, 1. 6. 

το ἢ ἰοσ5 αρανγέ, 111, 2, 19. 

βακτηρία, -ας (βαίνω), τσαἰ]ῖγ δἐίοις, 
δία Ὁ. 

βάλανος, -ου, ἡ (Ταῦ. σ]αλ 5), «ΘΟΥΝ; 

ἡ βάλανος ἡ ἀπὸ τοῦ φοίνικος, οἰαἴο, 

Ὁ, Ἰθαι: 
βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλη- 

μαι, ἐβλήθην, ἐπγοῖο, μεἰΐ, ροϊέ, τΠ 6 

τα 55116, 1 Θχρσθϑβθα, θθίπρ, 51 

411ν, ἰῃ {π6 αἀδἴ. (Π1Θ8 85) ; ΡΆ8ΒΕΒ.»; 

βαλλόμενοι, τὐγι6167" Π176 ; οἱ ἐκ χειρὸς 

βάλλοντες ΞΞοἱ ἀκοντισταί, 111, 3, 15. 

βάπτω, βάψω, ἔβαψα, βέβαμμαι, ἐβά- 

φην (07. Ἰὰηρ. δαρίξ6), αἱρ, ατρ τη. 

βαρβαρικός, -ἦ, “ὁν (βάρβαρος), τἰη- 

Ονγοοῖρ, δαγθαγίαη, δανδανῖο; τὸ 

βαρβαρικὸν, {6 ΠΥ βίαν ΚΟΥ (οἵ 

Ονεῦε); ΤΡ 2.1. 

βαρβαρικῶς, «ιἷν. (βαρβαρικός), ἔπ, ἃ 

7ογοῖση ἰοησιιο, ἐν, ΓΤ οΥϑὲαΊ. 

βάρβαρος, -ον, 81]. (Ἰπ1 αν Οὗ ὑΠ6 

Βοιιηα οὗ 8η τπἰζηονν ἢ [ΟΠΡῚΘ : 

Βπηρ. δανϑανγοι; 67. Ταῦ. δα διι8), 

7ονοῖση, θανθανίαλ, κὐιοϊουϊ!ξοα, 

ἴῃ ΒΡ. Υ, 4, 34; ἃ5 ἃ ποίη, δαγ- 

Ῥαγίαγ,, ζογοΐίσηον, ἀβο οἵ 8]] 

ποη-(ἀτθϑῖζβ, θα τη {Π6 ἄπαθϑα- 

818, ΘΒΌΘΟΙ Αγ οἵ {πΠ6 ῬΘΥΒΙΆΠ8. 

βαρέως, «ἐν. (βαρύς, μια"), Ἰιοασῃ ; 

βαρέως φέρειν, ὕοαγ 11, ἐαϊηο ἕο 

ποανὲ (7. Ταῦ. σνταυϊέον ΚΟ 776), 

11,1, 4; βαρέως ἀκούειν, μοαγ' τὐτέι 

ἀπο, 11. 1.9. 

Βασίας, -ου, ὁ, Βαδῖδ5: (1) 8η Ατοᾶ- 

αἴδη ἴῃ ὕπο ατθοὶς γὴν, Κι|16 

Ὀν {86 Οδγάυοῃι, ΙΥ, 1, 18; (2) ἃ 

Βοούϑαυϑυ ἴγοιη Ε}}15, 1], 8, 10. 

βασιλεία, -ας, ἡ (βασιλεύς), βογο7- 

οἵσηίΐμ, τομαὶ ροιῦον, Κίησαοηι. 

βασίλειος, -ον (βασιλεύς), γομαϊ, }6}- 

ἑαϊηΐηο ἰο αὶ πίη ; πϑαῖΐ., βασί- 

λεια τά, γομαὶ γοϑδίαθηθο, ραία ὁ. 

βασιλεύς, -έως, ὁ, ἴηι, ΘΒΡΘΟΙΑΙΪν 

{πὸ Κιηρ οἱ Ῥοϑυβία. "ΠῚ Β 566 1 

15. ἃ νἱσῦαδ] {Π{160, πα Πἃ5 πο δ.ΐ. 

βασιλεύω, βασιλεύσω, οἶο. (βασιλεύς), 

ὑθ μῖηο, γιι16 ΟὐοΥ, ἈΌΒ., ΟΥ ν᾿ ἢ 

ΘΘΠ., 
βασιλικός, -ἡ, -όν (βασιλεύς), τομαὶ, 

κίηποίμ, πὲ  ἐο ὃ6 πίη. 

βάσιμος, -ον (βαίνω), ραβϑβαθίο; ἕως 

βάσιμα ἣν, α8 ἰἴοπηρ α8 6 οομία 

γίαο, 111, 4, 49. 

βατός, -ἡ, -όν (βαίνω), ραββαδίο; ἔγα- 
τον ϑαθῖο. 

βέβαιος, -α, -ον (βαίνω), 8ἰοαα [αϑ8ὲ, 

ἐγιιϑέῃ. 

βεβαιόω, -ώσω, εἶα. (βέβαιος) ἠλαΐτα 

νην, σον νι, ΚΠ]. 

βεβηκότες, 506 βαίνω. 

Βέλεσυς, -υος, ὁ, Βοίοδβη,8, ἃ Βα Γ8} οὗ 

Ξυ γᾶ 8 πα Αββυσῖδ. 

βέλος, -ους, τό (βάλλω), ἐμέο ἐ]υγοισγι, 

ηυνϊδεῖϊο; ἔξω τῶν βελῶν, οιἱέ οἵ 

γαηρ68. 
βελτίων, -ον ἃπα βέλτιστος, -ἡ, -ον 

(ο7. βούλομαι), ἀβοα ἃ5. ΘοΙηρ. ἃπὰ 

ΒῈΡ. οὗ ἀγαθός, δοέέον, δοδὲ ἴῃ τυ μαῦ- 

ΘΥΘΙ τοβρθοῖ, νι μούμου οὗ απ! έν, 

Ομ δυδοῦθυ, οὐ σδηκ; οἷ. ἀγαθός. 
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βῆμα, -ατος, τό (βαίνω), 5ἐ6ρ, 5ἐγῖαε. 

βία, -ας, ἡ, δἐγοιιο οί, ον 66, ουἱο- 

ἰθηιδο; βίᾳ, ὃψ ζογοο; σῖϊῃ σθη., 

ἦγ, δρτέο οἤ. 

βιάζομαι, βιάσομαι, οἐς. (βία), ξΌγ66, 

ὁοηιρεῖ, οὐογροιῦθυ; 8Ὁ8., ἐμιγιιδὲ 

οὐ οδέγιιαιο οπϑϑοίῇ, ΝΤΙ, 8, 11. 
βίαιος, -α, -ον (βία), υἱοϊοηΐ, τὸ βίαι- 

ον, αοἴ ΟΓ υἱοίοηοο. 

βιαίως, δᾶν. (βίαιος), τοϊέἢ, υἱοίδηοο; 

ἀκοντίζει βιαίως, αἀφαϊέ α ποαυΐ 

δίοιν ιοτέϊ ἃ 7αυοίζη, 1, 8, 21. 

βίβλος, -ου, ἡ (ο7. Εηρ. Βιδ16), Ῥτορ- 

ΘΙΙΥ ὕπο ρὶῃ οὗ [ῃ9 Ῥδρυτὰβ 

ΡῬΙαπηῦ ν᾽ ΒΙΟἢ, θη ὈΓΘΒΒΘα, νγὰβ 

ΒΘ 85 ῬᾶΆρΡϑυ ; ἤθῆοθ, ηϊναγι- 

βογῖρί, θοΟΙ. 

Βιθυνός, -ἡ, -ὀν, Βἐψηΐαη,; οἱ Βι- 
θυνοί, ἐπ6 Βιύἐμηΐαη8. ΒΙΓΉγ 8 

85 8. αἰβίσιοῦ ἴῃ που Π γθβίθυ 

Αβῖ8 Μίπου, οὐ [88 ΕἸ χ] 6. 

βῖκος, -ου, ὁ, ὦ ἰαγ96 οαγ ἤθη, 7α}" οὐ 

τυοϑ5ϑ8εῖ. 

βίος, -ου, ὁ (μα. οὐυι5), {ἴ{6; πιδαγ8 

ὉΠ ἐλ ΝΟ. Ἐ ΥΣ, 48. 
βιοτεύω, βιοτεύσω, οἴο. (βίος), [ἴσο. 

Βισάνθη, -ης. ἡ, Βίβαπίϊο, ἃ 'Ήγδ- 

ὌϊΪδΔη Οἰἵγ οὐ ὑῃ9 Ῥτοροῃέϊίβ. 

Βίων, -ωνος, ὁ, Βίοη, ἃ ὥϑρατγίδῃ; 

ΤΘΞΒΘΉΡΘΡ ἔτοιῃ ΓΒΙΡΤΌΙ ἴο [Π6 
ατθθῖβ. 

βλάβη, -ης, ἡ (βλάπτω), ᾿ιιιγ2, ιαγΉυ, 

ααπιαρσα. 

βλάβος, -ους, τό (βλάβη) Ξ- [πΠ6 ἔοτο- 

δοΐηρ, ΝἼΠΙ, 1, 28. 

βλακεύω (βλάξ, δἰαοῖο, Ια), ὃ6 5ϊασῖο, 

ΘΠ 1Υ}0. 

βλάπτω, βλάψω, ἔβλαψα, βέβλαφα, 

βέβλαμμαι, ἐβλάφθην οΥ ἐβλάβην 

(βλάβη), παγην, Ἰυυι7, {πη} 176. 

βλέπω, βλέψω, οἐο., ἰοοἶρ, 650. ἰοοἵ ἰο 

ΟἾ6 Κογν' μοῖρ (πρός), 111,1, 36; οὗ 

ΤΠ] ΏΡΒ, οο ἐοιθαγα5, Γαςο, 1, 8,10. 

βλώσκω, μολοῦμαι, ἔμολον (ἕο μλώσ- 

κω; α΄. αὐτόμολος), σο, ὁοηϊ6, 11, 

1, 53, δπη Ἰβοϊαύθα ὁσοῦσγθηοθ οὗ 

8. ῬΌΓΘΙν ροθίϊο νυ. 

βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα (βοή), 5Ποιιέ, 

οαϊί οι. 

βοεικός, -ή, -όν (βοῦς), δοϊοησίης ἰο 
Οα᾽Θγ,.; ζευγὸς βοεικόν, αν, Οα᾽-ἰδαΉυ, 

ΝΙ, Ὁ, 2, 4. 

βοή, -ῆς, ἡ, δΠοιιέ, σαἰ], ΟΥ̓. 

βοήθεια, -ας, ἡ (βοή-θέω), μοῖρ, α8- 

δίδέαλοθ. 

βοηθέω, -ήσω, οἴο. (βοή-[- θέω), γηιηι ἔτ, 

αγυϑιῦθγ" ἐο ἃ ΟΥ̓ 707 Πποῖρ, ατεϊ, 

γθ8οι6, ΜΙ ἐπί ἃπα {Π6 8οο.; 

δδαλ αἰὰ ἀσαϊηϑέ, 111], δ, 6. 

βόθρος, ου, ὁ, ρϊέ, ποίϊϊοιυ. 

Βοΐσκος, -ου, ὁ, Βοΐβοιι8, 8. ΤΠΘε6- 

Β4 118 ὈΟΧΘΓ. 

Βοιωτία, -ας, ἡ (Βοιώτιος), Βοοοίϊα, 

{Π6 ΘΟ ΠΥ ἴῃ πουῦμθγη ατθθοθ 

86] οἰ πὶ ηρ Λ {{168. 

βοιωτιάζω (Βοιώτιος), ρίαμ ἐδ Βοο- 

οἰΐαηι, Μιϊ φωνῇ, 8ρθοαΐϊρ ἐΐ6 

Βοοοΐΐαη, αταϊοςί, 111, 1, 26. 

Βοιώτιος, -ου, 8Π6ἰ Βοιωτός, -οὔ, ὁ, α 

παΐΐυο ο7 Βοοοΐία, α Βοροίϊα. 

Βορέας, -ου, οΥ Βορρᾶς, -ἂ, ὁ, Βογ6α5, 

{η9 Νοτγίηνῖηα. 

βόσκημα, -ατος, τό (βόσκω, ἔοραὶ), 

δοαϑὲ, ἴῃ Ρ]., οατέϊο. 

βουλεύω, βουλεύσω, οἴο. (βουλή), ρίατ, 

αουΐδβο, ΤΥ ]γ δού., ΠῚ, ὅ, 16: οοι- 

ΤΊΟΠΪΥ τηϊα., ἑαϊοα οου8οῖ, ρίαη, 

αοἰθογαΐο, ἀοἰογηνΐη, οἵζοη να 

ΟὈ]. οἸδ56. 

βουλή, -ῆς, ἡ (βουλεύω), οογιϑιιϊἐωξϊοΊι, 

αοἰδογαΐξίοη. 

βουλιμιάω, ἐβουλιμίασα (βοῦς-[-λιμός), 

8.06} Κγόην, οι ϊην οΥ γαυθη- 

οἷς σοῦ, ΤΥ, ὅ, “, 8 π. 

βούλομαι, βουλήσομαι, βεβούλημαι, 

ἐβουλήθην (ο7. Τιαῦ. τοῖο, Ἐππρ. 

αὐτὴ, ιοὐῖϊ, ὐὐίϑι; οἵ. ἐθέλω; ργο- 

767, οἴιοοβο, 11, 0, 6; τόν βουλό- 

μενον, πέίην, ἐπα τοΐϑνο8, τυ ποοῦον 

εὐῖ8}.685,1, 8, 9. 
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βουπόρος, -ον (βοῦς-!- γ΄ περὶ, Ἰ1{. ρῖον- 

οἵη ατὰ Οα; ΜΙ ὀβελίσκος, α 

ϑρὶΐ ἴαγοο οποία [07 α τὐμοῖὶς 

δ Ν11.5,.1Δ.: 
βοῦς, βοός. ὁ. ἡ (Ἰιαΐ. δθ05), οα;, σοιῦ; 

οὐ πῖαρ, ΓΝ, 5, 14. 

βραδέως, «αν. (βραδύς), 5Ἰοιοῖμ. 

βραδύς, -εἴα, -ὖ, ἴοι; 5}. βραδύ- 

τατος, ὟἾ7ΙΙ, 8, 31. 

βραχύς, -εἴα, -ὐ (6. 1μαὖ. δγου 5). ΞΠΟΥΥ, 
τ μΒούμου οὗ ΒΡ8066 ΟΓ {Ππη6; πέτον- 

ται βραχύ, ἐποῃ Π διέ ἃ {ἰ{{1Ὸ 

τα, 1, ὅ, 3; βραχύτερα ἐτόξευον, 

ατα πιοΐ 5]ιοοΐ α5 71αΥ α85,111,3,1; 

ἐπὶ βραχὺ ἐξικνοῦνται, ἐμοῃ παῦυς α 

δπῃογέ γαηρο, 111, 3,11. 

βρέχω, βρέξω, ἔβρεξα, οἴο., εὐοΐ, ἴῃ 

Ῥᾶ88., δ6 οὐ σεΐ τρῦοΐ. 

βροντή, -ἢς, ἡ (ἔοτ βρομτή; ὁ7. βρέμω, 
γα»), ἐμπιαιον, ἐπι αθν- ἴα. 

βρωτός, -ἤ, -ὀν (βιβρώσκω, δαὶ), 

ρα! !αθ]ο. 

Βυΐζάντιον, -ου, τό, Βυξαη ζει, 8 

᾿πηροτγίδηΐ οἷν οὴ {Π6 ΒΟΒΡΟΓΆΒ, 

0Π6 τηοάϑτη (ὐὐηβύδ ΕἸ] ΠΟΡΪ6. 

Βυΐζάντιος, -α, -ον, δοϊοηισίηῳ ἐο Βη- 

χαπέϊιηι; οἱ Βυζάντιοι, ἐπα Βῃ- 

ζαπέϊηθ8. 

βωμός, οὔ, ὁ (βαίνω), ἃ γαϊβοα ρίαρσο, 

ΘΕΡ. αἰξαν. 

ΠΣ 

γαλήνη, -ης, ἧ, σαἴηι. 

γαμέω, γαμῶ, ἔγημα, γεγάμηκα, γεγά- 
μημαι, ἨΝΑΥΥ ἢ), 8οῖ., οἵ {6 τη8η, 

τηϊα. πα μᾶ55., οἵ π ᾿οΠΊ8Π. 

γάμος, -ου, ὁ (ο7. ΕἸηρ". δ᾽σαη}}), τσοε]- 

αἴης, ἠιαγγίαρσε: ἄγειν ἐπὶ γαμῷ, 

ἐαΐηο ΠιΟΉ 6 (ἰ5 Οὐ 5 τοῖο, Τ1, 4, 8. 

Γάνος, οὐ, ἡ, (ἐαγι.85, ἃ ΓΒ δοΙϊδ ἢ 

οἷήν οἡ {μθ Ῥγοροηί!β. 

γάρ, ροβί- Ρο5. οατι58] σοη]. (γέ- ἄρα), 

σἸνίηρ, ἃ5 ἃ στὰ]θ, [6 ΓΘΆΒΟΠ ΟΥ 

Θχρ δηδίϊοη οὗ ἃ βία ϑτηθηΐῦ τηϑ 8 

ΟΥΓ ᾿πρ]ϊθα ἴῃ μ6 οοηΐθχί, ΟΥ 

σοηβττηΐϊηρ ἰδ ; ἴο Ὀ6 νϑγ ΟΥ ΒΥ 

ΓΘΠαΘΓρα, ζοΥ, Ῥοϑοαιι8ο, παγποῖῃ, 

ποῖ; ἴῃ αποβίϊοηβ, ἐμδη, 1, 1, 9, 

οἔο.; οἴϊθηῃ σι 61] 10515, καὶ γάρ, 

αἸὮ'.. τ 7). 1.1. ΘΕ ΝΣ 

γάρ Ῥηΐ (πη ὭΟΥῈ ΟΥ̓ {πιϊ8) Κον 

διιΐ ἐμ ξαοέ 8, 111, ἃ, 25 η: καὶ 

γὰρ οὖν, ατια ἐμογόζοτο, 1, 9, 8. 

γαστήρ, -“ρός, ἡ (Εηρσ. σαϑβέγο), θεῖϊῃ 

γαυλικός, ἡ, -ὁν (γαῦλος, πιογοπατῖ- 

πια), Οὕ οὐ ΚοΥ' α πιο οπαπέυρϑϑβοῖ; 

γαυλικὰ χρήματα, σαγσοσδ, Υ, 8,1. 

Ταυλίτης, -ου, ὁ, ΘΟ ατἰτέ68, ἃ ϑδτιηΐδη 
6ΧΙ]6. 

γέ, ᾿ΙηΘηβῖνθ ρδγίϊοϊθ, Θηο  ἰο δηπᾶ 

Ροβύῦ-Ροβ. διῃρῃϑβιζΖίησ {Π6 ρτγϑ- 

οοραϊηρ ψοσὰ οὐ 6 οἸδιβθ ἰπ 

ΒΊΟΒ 10 Ββίαπαβ, ψ65, οογξαϊηϊῃ, 

διιγοῖῃ, αὐ ἰοαβέ; οἴζΐοη Ὀθβί σϑθη- 

ἀοτρα ὈΥ ϑιηρῃδβὶβ. γε ἰβ οἴξθῃ 

δΔααρᾶ ἴο οὔμπϑυ. ρᾶγίϊοϊθβ, γε μήν, 

γὙε μέντοι, γε δή, οἶς. ΕῸΓ ἴπ686 

Επρ. Πἃ5 πο θα νδ)θηΐβ. 

γεγενῆσθαι, γέγονα, Ε66 γίγνομαι. 

γείτων, -ονος, ὁ (γῆ), ποῖ ΡΟ Υ. 

γελάω, γελάσομαι, ἐγέλασα, ἔγελάσθην, 

ἰαπσῖ, ΔῸΒ. οὐ νι ἐπί 4ηα αϑδύ. 
γελοῖος, -α, -ον (γελάω), Ἰαππαθῖο, 

αδοινα. 

γέλως; -ωτος, ὁ (γελάω), ἰαπιοἤέον. 

γελωτοποιός, -οὔῦ, ὁ (γέλως-Ἐ ποιέω), 

7οςξον, οἰοιτη. 

γέμω, ΟΪΥ ἴἢ ὈΓΘΒ. 8η4 ἱτηρογῇ,, δα 

{πε ΟΥ̓́, σϑι. 

γενεά, -ἂς, ἡ (γ΄ γεν), δύνῃ. 

γενειάω (γένειον, οἰΐη, Ῥοαγα), σγοιῦ 

ΟΥ 1066} αἱ δοαγα. 

γενναιότης, -ητος, ἡ (γενναῖος, Οὗ σοοα 

δῖγ ἢ), πον τέῃ, σοπιογοβῖξῃ. 

γένος, -ους, τό (γίγνομαι, ὁ. Τμαΐ. 

σοη 5), [αν], γα. 

γεραιός, ά, ὁν (γέρων), Οἷα ; ΘΟΟΙΏΡ., 

οἱ γεραίτεροι, οἴκεον 5, Ὗ', Τ, 17. 

γερόντιον, -ου, τό, (ἰΐτη. οἵ γέρων), 

76οὑϊο οἰὰ ἤναπ. 
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γέρρον, -ου, τό, τὐἼ0}161' 5]υ1ο]αὶ. 

γερροφόρος, -ον (γέρρον-[- φέρω), Ὀ6αγ- 
ἴηι ΟΥ αὐ Ὠϊ66Ι τὐὐέῃ, αὐ τὐἱοῖθθγ 

5] υ1ο]α. 

γέρων, οντος, ὁ (Κη ἴο Β)ηρ. σ7Γα}), 

οἰ Ἠνα. 

γεύω, γεύσω, ἔγευσα, γέγευμαι (Τμαΐ. 

σιιδίο, ἑαπίο, Ἐηρ. μι ΟΟ86)ὴ, σῖυο 

α ἰαϑβίο οὔ; ταὶϊά., ἐαβέθ, 805. οὐ 

ψὶ ἢ ρθη. 

γέφυρα, -ας, ἡ, Ὀγίαφο, Θηι δα ηινθτέ, 

ΧΙ, δ, 22; γέφυρα ἐζευγμένη πλοί- 

οἱς, ροπίοου, ογίασε, 1, 2, ὃ. 

γεώδης, -ες (γῆ-" εἶδος) εαγέθ, ἸΙΟα ιν}. 

γῆ, γῆς, ἡ, αν έ, Ἰαπα, σονηέγῃ; 

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, δ 

ἰωπα απα 86α, 1, 1, 1; παρὰ γῆν, 

αἴοπρ ἐπ οοαϑέ. 

γήϊνος, “η, ον (γῆ), ΟΓ δανέϊι, οανίιοη. 

γήλοφος, -ου, ὁ (γῆ--λόφος), 111, ι11- 

ἰοςῖς. 

γῆρας, γήρως, τό (γέρων), οἷα ασ6. 

γίγνομαι, γενήσομαι, ἔγενόμην, γέγονα, 

γεγένημαι (γ΄ γεν), θοΘΟΊ6, δ6; οἵ 

τ 6, δ6 δοῦν, τι ἢ ρθη. οὐ πὶ ἢ 

ἀπό δπα {πΠθ ρϑη., δθοοηιθ, σοϑὲ; 

Οὗ [Π]ηρθ5, δδοοηιθ, ὃ6 ηιασο; οἵ 

ουθηΐβ, απο ρίαορο, παρροὴ,, [μι 6 

{τδηβι οη νϑυυῖηρ ἢ {ῃΠ6 

οοπίοχί; οὗ ἀδν, αατση, 11, 2, 153; 

οὗ δέξζοσμοοῃ, αγαιῦ οὐ, 1, 8, 8; 

οὗ τϑῖπ οὐ 5ηον, 7αἷϊ, ΤΥ, 1, 16; 

οὗ πυτηῦθυβ, αηλιοιγέ ἐο, 1, 3, 9; 

οὗ Βουηα8, αγ156, 1, 8, 2; οὗ 5δουὶ- 

ἤσθβ, δε ξαυογαῦῖίο, Τ1, 2, 3; οὔξεη 

Ξε Ρ855. οὗ ποιέω ΟΥ ΟΘΥ νὉ5.:; 

{Π8π5 οἵ οί ῃβ, ὃ6 θαοιατσοαῖ, ὕ6 

σίσνοη, 11, 2,10; οὗ ἴᾶχοβ, δ ραϊα 

ἡ, 1, 1, 8; τάτγο]υ, ψ ἢ 1η8η., 

δὃ6 ροϑβείδίο, 1, 9, 13: νι ρσθαὶ- 

οαΐθ 86)]., δῆοιῦ οπθϑβοῖ, 1, θ0, 8. 

ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο, οανϊ6 ἰο ἢι8 

86Ή)865, 1, Ὁ, 17; οἱ εἰς τριάκοντα ἔτη 

γεγονότες, ἐπο86 ἐγ} ψοαγ8 οἷα 

απα πἰπᾶογ',, 11, 3, 12, 

γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, 

ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην (67. Ταῦ. το 560, 

Ἐπηρ'., η οι), πηοιῦ, ἰοαγηι, το οσ- 
γηἶξο. 

Τλοῦς, -οὔ, ὁ, Οἴτι5, Βοη οἵ "ΓΆγηΟ5, 
8η Βρσυνρίϊδη ψΠηῸ ἀδβθείοα Ον- 

ΓᾺΒ᾽ οαὰβθ δέξου ᾧῃΠ6 Ὀδύς]6 οὗ 

Οὐμπᾶχϑἃ. 

Γνήσιππος, -ου, ὁ, Θ'ποϑίρριι5, 8 

ΑΥὐΠοπΐδπη οαρύίδϊη. 

γνοίη; 5866 γιγνώσκω. 

γνώμη; -ης, ἡ (γιγνώσκω), ορϊηϊον, 

7μασηιονιέ, ρεῦροβο; ἄνευ τῆς 

Κύρου γνώμης, τοἰίποιιἐ ΟὙγι5᾽ 

οογιϑογέ, 1, 5, 15: ἐμπιμπλάναι τὴν 

γνώμην τινός, 5δαιἐ18}} ΟἸ,ο᾽ 5 ἀἰο5ἴ»65, 

Ι, 1, 8; πρός τινα τὴν γνώμην ἔχειν, 

ὃ6 ἀουοίοα ἐο οτο, 11, ὃ, 29, 

γνῶναι, γνώσεσθε, 566 γιγνώσκω. 

Τογγύλος, -ου, ὁ, (1] Οαοησηζι8, ἃ 

ατθθκ ᾿ἰνίηρ δὖ Ῥοιρδιίηπβ; (2) 

ὮΪ5 5Β0η οὗ [Π6 5ᾶ1η6 Π8ΠΠΘ. 

γοητεύω, ἐγοητεύθην (γόης, ΞΟΥΘΘΥΘΊ)), 

δοιυτίο]ι. 

γονεύς, -έως, ὁ (γίγνομαι), δοσοίξον; 

7}αΐπον; ἴῃ Ὁ]. ραγογές, 111,1, 8. 

γόνυ, γόνατος, τό (Γῇ. Τιαῦ. σοηλι, 

Ῥησ, Κη)66), ηιθο; οἵ τϑϑᾶβ, οἴο., 

κηοΐ, 7οἱΐ, ἘΝ, ὃ, 20. 

Τοργίας,. οὐ, ὁ, ΘΟογσία5, οὗ ΤιΘοη- 

{ΠΠ1 ἴῃ ον, ἃ ἔδιηοαβ τῃθίου- 

ἰοΐᾶπ δηα “Βορῃϊδί," ἔθϑομογ οὗ 

ῬΓΟΧΘΠΊΙΒ. 

Τοργίων, -ωνος, ὁ, σοΥσίοτ, ἃ Β0Π οὗ 

{86 6]4οΥ' ἀοηρυ]αΒ. 

γοῦν, ροβῦ-Ῥοβιῦνο Ρ8 τ 1016 (γε-Ἐ οὖν), 

αὐ ἰοαξέ, αὐ αἀπῃ γταΐο, οογἰαϊηῖη. 

γράδιον, -ου, τό (ἄτη. οὗ γραΐς, οἰὰ 

᾿ποηϊαλν; α΄. γέρων), ζοοδίο οἱα 

τὐοἩναΊι. 

γράμμα, -ατος, τό (γράφω), τὐπαΐ 8 

τον ἑέοη,, ἰο ον οἵ {Ππ6 Δ] ρῃδθοθί: 

ΕΙ 2 5  ΘΥ. Ν᾿, Ὁ, 13): 

γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέ- 
Ύραμμαι, ἐγράφην ([,Αἴ. δογῖδο, Εηρ. 

. 
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σγασυο, ογαρ]ιῖο, οἰθ.) αν, 

αγαῖῦ, ραϊ; ταοβῦ οομηηοη]ν, 

εογῖέο. 
γυμνάζω, γυμνάσω, οἴ6. (γυμνός), 6."- 

ογΟἴ86. 

γυμνής, -ῆτος, ὁ (γυμνός) [101 1-αγὐηιοα 

7οο -βοιαΐογ,. 

Γυμνιάς, -άδος, ἡ, Οψηνηΐα8, ἃ ΟἸΪΥ 

ἴῃ ὑπο ὑουσιΐοσυ οἵ πῃ 6 ον 1η]. 

γυμνικός, -ἤ, -όν (γυμνός), σψηνταϑέϊο. 

γυμνός, -ἡ, -όν (η΄, σμψηιηπα 5), πα- 

ρα, {ἰρ!έϊμ οἰαα, ιυἱέῃοιι ογο᾽ 5 

οἰοαῖϊς; οὗ βοϊαΐθγβ, τοϊέμιοινέ αΥ- 

ηιοιι}", ΘΟ [ογ.561688. 

γυνή, γυναικός, ἡ, (γ΄γεν, γίγνομαι, 

Ἐηρ,. φιι66Ή), τὐοηνατ, τοὶ [6. 

Τωβρύας, -ου, ὁ, σον γα, ὁη6 οὗ {ῃ 9 

ἴοῸ σΘηΘΓαΪθ οὗ Ατύδχθυχθβ 

ΘΙΙΏΥ. 

Δ 

δ᾽, Ὁ. 6] 5] 0Ὴ ἔου δέ, 

δάκνω, δήξομαι, ἔδακον, δέδηγμαι, ἐδήχ - 

θην, δίέο. 

δακρύω, δακρύσω, οἶα. (δάκρυ, ἔφαν; 

α΄. Τιαῦ. Ἰαογΐηνα, ἘΒΐπρσ. δα 7) 

566] ἑοαν 8, τῦ66}. 

δακτύλιος, -ου, ὁ (ο7. δάκτυλος), γῆηρ. 

δάκτυλος, -ου, ὁ (δείκνυμι), ἤηηρ67; οἵ 

{ΠῸ6 ἔοοῦ, ἐοο. 

Δαμάρατος, -ου, ὁ, Ποηναγαξιι, Κὶτρ' 

οὗ ϑραγίδ, ψγῇο, θη ἀθροβθα, 

ἤρα ἴο Ῥογβίαβ. Ἠθ δοοοιηρδηϊθαᾶ 

ΧΡΟΥΧΘΒΌΟΩ Ὧ1Β Θχρθαϊζοη ραϊηβὶ 

ατθθοθ. 

Δάνα, τά, Ι)ανια, ἃ οἰζγ ἴῃ βου ΘΓ ῃ 

(δρραδοοῖδ. 

δαπανάω, δαπανήσω, οδἴο., βροηα,, 6α:- 

ρογαὶ, οὗ τλοπου, 1,1, 8; οὗ ρβοοάβ, 

οοπϑεηιο, ΝΊΙ, 0, 31. 

δάπεδον, -ουὅ, τό, θαγ, ογοια, ΤΥ 
5, 6, ἃ Ρορίϊο ψογᾶ. 

Δαρδανεύς, -ἔέως, ὁ (Δάρδανος, Π)αγ- 

αἰαγι5), ἃ Παγααπίαη, παῦϊνθ οὗ 

᾿ϑατάδηὰβ ἰὴ {[Π6 Ττοϑα, 

Δάρδας, -ατος, ὁ, )αγαϑ8, ἃ Υἶνου ἴῃ 

ΘΥΤΪἃ. 

δαρεικός, -οὔῦ, ὁ (Δαρεῖος ), ἀαγῖο, ἃ 

Ῥρυβίδη ρο]α οοΐη, ψοσῦῃ ἀθουὺΐ 

80.40, θα ΓΘ Χοπδηρθα ἔον 230 Ατϊα 
αγδοῆτηδθο, 1, 7, 18. 

Δαρεῖος, -ουὅ, ὁ, ])αγῖιι8, ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΠ 

Π816 οὗ Ῥρυβίδη Κίηρβ; ἴῃ {6 

Απαθαϑδὶς 1)αγῖα 11 (παιηθα 

Ὥχος, αὖ 68116α ὁ νόθος, ἃ5 ἢΘ νγ 85 

8. Παΐαγα]! βοὴ οὗ Ατγίαδχθυχϑβ 1), 

Ψ 80 τϑὶρηθα ἔγομῃ 425 ἴο 405 Β.6. 

δάσμευσις, -εως, ὁ (δατέομαι, αἰυϊαο), 

αἰξίνθιιέϊοτι. 

δασμός, -οὔῦ, ὁ (δατέομαι, ατυϊαε), 

᾿π|., αὐυϊδίον,, δἰναῦα; ΘΠ 66, ἐγὶδ- 

τἰΐο, ἑαδ, Ῥᾶϊαὰ ἴἢ ΙΠΏΟΠΘΥ ΟΥ ἴῃ 

κιπᾶ. 

δασύς, -εἴα, -ὑ (ο΄. Τιαῖ. αἀοθηϑιι8, 
ἐπυϊ6 0), ἐπῖο, ἐπϊοιῖψ στγοιση, 

κοὐ, (σΘῃ. οὐ α81.), 11, 4,14: οὗ 

ΒΙά65, ϑδμασσῃ, ΓΝ, 1, 22; τὸ δασύ, 

ἐπυϊοϊοῖ, οορ86, ΤΥ, Ἵ, Ἵ. 

Δαφναγόρας, -ου, ὁ, Παρμηασογαβ, 

ἃ Μνυβίδῃ. 

δαψιλής, -ἔς, ρἰογίζι!, αι ααηΐ. 

δέ, ροβί- ΡΟβ. 60η]., διεέ, απα; σϑπθγ- 

8}1ν δανογβαίϊνο, αὖ 1658 βύγσοηρ- 

Ιγ 50 δὴ ἀλλά, δέ ἰΒ σΘΏΘΓΘΑΙΠΪΥ 

{Π6 βθοοπα ψογὰα ἰπ 5. οἰδι8θ, 

Αἰ ὉΠουρΡἪ Ὁ τᾶν 6 Γασίμου ροβύ- 

ΡοΠΘα; 1 15 σοτητηοη ν Ὀδ]αποθα 

ὈΓΥ μέν ἴῃ ἃ Ργθοραϊηρ οἰααβθ, Βαϊ 

ηοῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ (1, 7, 5); Βοχῃθ- 

ὑϊτη65 Ὁ ΟΟΟῸΒ ἴθ 8η ΔΡΟΘΟΒΙβ, 

Υ, 6, 20, 6. 5... ἃ Βατνῖνα)] οὗ οἹ δ᾽ 
οο-ογταϊηαύϊοη. θη ἐξ 15. οοότα- 

Ὀϊηρα ν᾿ τ καί, ΘΔ Οἢ ποτα ἣδ85 108 

Οὐ ἕἴοτοθ, δέ οΘοπμηθοῖϊνθ, καὶ ἴῃ- 

[θηβῖνθ, καὶ... δέ, 1,1, 2; δὲ καί, 

2.5: 
-δε, ἃ Β ΠῚ χ δἀᾶρα: (1) ἴο 8168 οὗ 

ΡΟ 68, ΡΘΠΘΡΘΙΥ ἴῃ {86 800. ἴο 

αἀοποΐθ πποΐϊΐοη ἰονγαγα, -ἰσαγα, 

ἐο; οἴκαδε, ποηιεισαγα; (2) ἴο 
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ἀουηοηβύγαἑϊνθ ΡΓΟΏΒ. ἴοΓ ΘΙΏΡΒ8- 

Β15, ὅδε, τοσόσδε, 6ΐ6. 

δεδιώς, 566 δείδω. 

δεδογμένα, 566 δοκέω. 

δέδοικα, 566 δείδω. 

δεδομέναι, 566 δίδωμι. 

δέῃ, δεηθῆναι, δεῖ, Ε66 δέω, ἰσοκ. 

δείδω, ἃ ΡΓΘΒ. ἈΠαΒΘα τη Α {10, ἔΓΟΥΏ 

ΒΊΟΝ ψγὸ ἢᾶγο Ροτῇ. δέδια, οΥ δέ- 

δοικα (Υὶ [ἢ ῬΓΘΒ. ἔΟΓΟ6), ἃ Πα δου, 

ἔδεισα, 66.. δ6 αὔγαϊα, ἔεαν; {86 

ΔΟΙ. 156 ΓΘΡΌΪΘΥΙΥ ἹΠΡΎΘΒΒΙνΘ, δ6 

δοϊςϑα ιυἱέν, ἔραν, 1, 8, 24. 
δείκνυμι, δείξω, ἔδειξα, δέδειχα, δέδειγ- 

μαι, ἐδείχθην (α΄. οἸα Τμαῦ. ἀδίοο -Ξ- 

αἴοο), ροῖϊηξ οὐ, βῆοιο; ᾿χαΐα 

ϑῖση ἴο, ΤΥ, ὅ, 88. 

δείλη, -ης, ἡ, αὐίογηοοη, (ΘΆΤῚΥ ΟΥ 

Ἰαἴθ), θυθηΐης, 1, 8, 8π; ἀμφὶ 

δείλην, ἐοισαγαὰ ουδηΐηρ, 11, 2, 14. 

ϑειλός, -ἦἡ, -ὁν (δείδω), οοισαγαίῃ, 

ἐϊηντα. 

δεινός, -ἡ, -όν (δείδω), ἐογγῖο, ἢ ΟΥ- 

γίδίο, ατοζιιΐ, βδούυοῦο; τὸ δεινόν, 

»ογϊ, ἀαησοῦ; οἴουον, 5 {πἰ|, 

1, 9, 19, ὁέο.; δεινότατα ποιεῖν τινα, 

ἐγοαΐ τοτέ, οὐἐγαρσοοιι8 ἐπα ο ὐξῃ, 

Ὕ, 1,38; ο΄. κακῶς ποιεῖν τινα. 

δεινῶς, δαν. (δεινός) ἐδ) γἱῤῖῃ, αγοιια- 

7υϊῖμ; ἔχειν δεινῶς, δὃ6 ἔπ, α ἰ6᾽"- 
γίδίο ριϊρηΐ. 

δειπνέω, δειπνήσω, οἶο., αἴη. 

δεῖπνον, -ου, τό, ἐ],.6 ργἱηοίραϊ ἠλοαϊ οΓ 

ἐπι ἀαῃ, ουοηῖης Ἠιοαΐ, αἰηηογ. 

δειπνοποιέω (δεῖπνον-[-ποιέω), σοΐ αἴτι- 

γ6 7, ταῖα., αἴ. 

δείσας, δείσῃς, 566 δείδω. 

δεῖσθαι, 566 δέω, ἰαο}ο. 

δέκα, 1π660]. (1)80., 6661), ἔθη. 

δεκαπέντε, 1Πη6160]. (δέκα-[- πέντε), Π7- 

ἐδ θΉ. 

δεκατεύω (δέκατος), οααοὲ ἐπ ἐογ 

ΟΥ ἐϊέἢ6. 

δέκατος, -ἡ, -ον (δέκα), ἐοηΐῃ; ἡ 

δεκάτη, {ἰ}ι 6. 

Δέλτα, τό, ἰπ660]. (Επρ΄. ἀοΙέα), [Π6 

1)οἰέα, ἃ ῬΘΠΙη5118 ἰπ ΤΉΓΒΟΘ, 50 

Ο81166 ἔτγοτῃ 15 ὑγ] 8 ΠΡ ]8 5Π8Ρ6. 

δελφίς, -ἶνος, ὁ, ἀοἱρ)μίη. 

Δελφοί, -ῶὥν, οἱ, Πεϊρῆὶ, ἃ ἴονῃ οὗ 

ῬΊΟΟΙΒ, ἔϑιηθα ἔον 1.5. ογῦϑοὶθ οὗ 
ΑΡΟ]]ο. 

δένδρον, -ου, τό, α΄. Ρ]. δένδροις ΟΥ 

δένδρεσσι, ἔγ66. 

δέξασθαι, 566 δέχομαι. 

δεξιόομαι, 

(δεξία)γ, σἷυο ἐΐ6 

ογοοΐ, τὐοἰ ΟΉϊ6. 

δεξιός, -ά, -όν (ο7. Τιαί. αοαΐογ), 

γίσμΐξ, οὐ ἐπ γἱσμέ; ὉΠ ποὰπ ἰβ8 

οἴϊθῃ ουἰ 64, ἐν τῇ δεξιᾷ, ἔῃ, ἐμ 

γίσ παπα, 11, 8, 11; ἐν δεξιᾷ, ογι 

ἐηι6 γἱσ]έ, 1, Ὁ, 1; δεξιὰν (δεξιὰς) 
δοῦναι, οἵυο ἐδ γὲρ]έ παπᾶ (88 ἃ 

ῬΙΘαΡ6), ρυοηνῖδο, Τ|, 8, 28; 6. 

1,6, 6; τὸ δεξιόν (τ οὐ ψιςποὰὺΐ 

κέρα5), ἐμ γἱσιιέ τοΐηρ, ἐδιο γἱσπΐ, 

2. 15: οὐ 1 7 1 Τπὶ ΠἸνΊ Πα ΙΘ ἢ 

{86 τὶ σὴ νγὰβ ὕΠπ ΡῬγορι του 546; 

αἰετὸς δεξιός, ΨῚ1, 1, 29, 

Δέξιππος, -ου, ὁ, ])εαΐρριι5, ἃ. ἐδ: ῃ- 

1655 Τιδοοη 8. 

δέοι, δέομαι, δέον, 566 δέω, Ἰα6}.. 

Δερκυλίδας, -α, ὁ, 7) ογομίίαα8, 8 

Θραγίδη ἀα1η1Γ8]. 

δέρμα, -ατος, τό (δέρω, ἤαμ), 5}ἴγι, 

μα. 

Δέρνης, του, ὁ, Π)6γη.65, Ββαῦσαρ οἵ 

ῬΒοΘηΪοΙα 8πα Αὐδθϊϑἃ. 
δεσμός, -οῦ, ὁ, θαΐ Ρ]. οἴζθηῃ δεσμά 

(δέω), δαπαῖ, παίϊέον, βδέγαρ. 

δεσπότης, -ου, ὁ (ἡ Π6 ΠΟ Βπρ. 468- 

φροΐ), πιαδέογ,, ἰογα. 

δεῦρο, 8ᾶν., μἰέπογ, ΠΟΥ 6. 

δεύτερος, -α, -ον, (δύο), δοοογια; 88 

δαν., (τὸ) δεύτερον, [ΟΥ ἐπ!6. ςοοοπα 

ἑΐηϊο. 

δέχομαι, δέξομαι, οἶο., γοοοῖυο, αὁ- 

οορέ; οἵ ἔτγιθπαβ, γοοοῖσο ποϑβρί- 

ἑαδίψ, τυοϊοοηια; οὗ ἴοεθβ, γδοοῖυα 

δεξιώσομαι, ἐδεξιωσάμην 

γίοιυΐ παρα, 
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ΟΥ̓ ατοαϊὲ {Πα αὐξαοῖς ΟἿ; εἰς χεῖρας 

δέχεσθαί τινα, ΦΟΉ16 ἴο οἰἶο56 χεαν- 

ἐογ85 τουτί, οπο, ΤΝ, 3, 51. 

δέω, δήσω, ἔδησα, δέδεκα, δέδεμαι, ἐδέ- 

θην, δῖπα, {16, Το ον. 

δέω, δεήσω, ἐδέησα, δεδέηκα, δεδέημαι, 

ἐδεήθην, ἴαοῖρ, τοανιΐ, ποοα: (1) 

ῬΘΙΒ., ΤῶγΘ ἴῃ δοῖ., ὀλίγου δεῖν, 

ψυῖτἢ ᾿ἰπῆη., ἰαοῖς {ἰ{{ϊ16 οΓἹ θοΐηρ. 

1, 5, 14; 5ο οὐ πολλοῦ δεῖν, ΚΝ, 4, 52; 

ΘΟΙΏΙΠΟΠ ἴῃ πηϊ., 405., οὐ ἢ 

σθη.; 8150, τοΐϑη, αδϑδῖγθ, ν τ 
σρῃ., γι ἢ δοο. οὗ ᾿ΠΠΘῚ Οὔ]. (τι»- 

6ἰς.), οὐ ψιῦῃ 8οο. δῃηᾶ ἰηῆη. 

δος, αϑ10, νυ ρθη. οἵ Ρϑυ5. 8πα 

ἰηῆπ.; (2) ᾿τὰ Ρ ΓΒ. (δεῖ, ἔδει, δέῃ, 

δέοι, δεῖν, δέον), ἐΠ.6 786 18 Ἡδ6(,, ΟἹ 

ηυι5ὲ, ἢ ἰηῆπ. ΘΧργθδβθα οὐ 

Ὁπαουβίοοα; βθὸ μι ἢ 8ἃοο. 8πα 

1πῆῃη.; 1η 111,4, 355 (566 {Π9 ποθ) 

8 πᾶνθ Δρρδυθῃίν ἀαῦ. πα 

Ἰπῆη.: σι σοπ. οὗ {πθ {δίηρ 

πρϑαθα, ΤΙ, 5, ὃ. εἰς τὸ δέον, 5 - 

ἐδζαοσίογϊῃ, 1, 3, 8; αὐτὸ τὸ δέον, 

6 σον ἐπίηο τὸ τσατιΐέ, ΤΥ, Ἱ, ; 
τί δεῖ, τυναΐ γιοοαὶ ἐξ πον 9 11.1,10. 

δή, ροδβί-ροβι τϊνο ραγύϊο!θ ἢ 1π- 

ἴθηβῖνθ ἔογοθ, ΘΙ ΒΖ ηρ᾽ ἃ5 ἃ 

ταϊΘ {Π6 ᾿πτηθα]δίθ! Υ ρυθοθαϊηρ 

ψοτα, ἃπα οἴζοη Ὀοβῦ τοπᾶθυθα 

ὈΥ οιμρῃμδβίβ; ἀμ, ποι, ἐπ ἀορα, 

ἐγιιῖῃ, οααοίϊῃ, βοτηθῦηθβ πὶ ἢ 

οοηϊςοιηρίποιβ ἤοηθ; οὔἵΐζθη στ ῃ 

ἴτηνβ., 11, 2, 10, ΟΣ ψι βυροι- 

Ἰαύϊνοϑ, 1, 9, 18. 

δῆλος, -η, -ον, ρίαϊη, οἰοαλ", ουἱαοη, 

ηιαγοβέ; δῆλον ἣν ὅτι, ἐξ τσ 

οἰοαν ἐπαΐ, 11, 3, 6; δῆλον ὅτι ἃ5 

δᾶν. οἴδαγῖμ, ουϊαοηέϊῃ, 1, 8, 9; 

οἴζοπ ἴῃ ρϑιβ. οοηβί πού ἢ 

Ρανίϊο., δῆλος ἣν ἀνιώμενος, τα 

ηιαγυῖοδὐ ἐγοιθίο οὐ αἴ8- 

ἐγο5866, 1, 2, 11. 

δηλόω, δηλώσω, Εοἴο. (δῆλος), ἡγαΐθ 

οἰεαν, ἡνία γοιῦη, δἰιοιο. 

δημαγωγέω, δημαγωγήσω, οἕο. (δῆμος, 

»Ῥεοορίε-" ἄγω), ρίαμ ἐπα ἀοπια- 

σοόστιο, οἰ ζαῦον εὐτέῃ, (8οο.), 

ΕΙΣ 6, ἊΣ: 

Δημοκράτης, -ους, ὁ, Ποηιοοταΐο5 οἵ 

Τριηπιι5, ἃ Βοοαῦ. 

δημόσιος, -α, -ον (δῆμος, ἐπ)6 ρ6ορῖο. 

Ε΄. Ἐπρ. ἀδηιοοναομ), δοϊοπσίης 

ἐο ἐμ ροορῖίο, ριιδὶῖο, τὰ δημόσια, 

ριιδῖϊο πιοηοῃ. ΤΥ, 0, 16. 

δῃόω, δῃώσω, ἐδήωσα (Θρῖα δήιος, 

Ποϑβέτθ). ἰαμ τοαβίο, γαυσασο. 

δήπου, δαν. (δή -[- ποῦ), Ξπγοῖμ, ΟΥ̓ 

ΘΟ1ι17,86. 

δῆσαι, 566 δέω, δύγια. 

δηχθείς, 566 δάκνω. 

διά (Ὀν ο]ϊβίοη δι), ρσθρ. ιν σθη. 

ΟἹ 860., ἐμγοιη: (1) σι σρη., 

ἐμτγοισι, ἐμπνοιοποι, απνίνς, 

δῳ Ἠϊθαλι5 οὗ, οἵ Ρ]δοθ, οὗ Ἰθ8 8, 

ΟΥ οὗ {ἰτη6: οὔϊθη ἔογτηϊηρ δαᾶν. 

ῬὮΓαΑΒΘΕ, διὰ ταχέων, φιοβῖῃ, 1, Ὁ, 

9: διὰ σκότους, ἔγν ααὙ]01.655,11, Ὁ,9; 

διὰ φιλίας ἰέναι νγἱῦῃ αδΐ., οη ἔθ" 

“ρον Κγἱογλιἰ5]υΐρ τοΐέλμι, 111, 2, 8; 

Ε΄. διὰ παντὸς πολέμου ἰέναι, ἐδταϊ. ; 

(2) ἢ δοο., ἐμγοιί, ον ασοοιιγξ 

οἔ, 7ον ἰὴ βαΐτθ οἵ, ἐϊια 1}8 ἴο, 

οἴζθῃ ψιῦἢ τί. ἀπ ἱπῆπ., οὐ 

αοσοοιέ ὁ ἐπα ζαοὲ ἐϊιαΐ, δ6- 

ὁαλτι8ο, 1, Ἵ, ὃ; διὰ τοῦτο, ΚῸΥ ἘΠ υὲ8 

γοάϑονι, 1, ἵ, 8; πολλὰ δι᾽ ἅ, πλατῃ 

γϑαβοη5 το]. 1,5,10. Τὴ οομρο- 

Βίτοη, θθβι θα ὑπ ἴθ τὰ] τηθδη- 

ἱπηρ' δια- τηᾶν ἀδποΐθ ἐμογτοιρη- 
Π655 (ἐπ γόοιο απ ἐμ νοι }}), ἀπα 

1 οἴὔθη γτθϑηβ αραγή. 

Δία, Διί, Διός, 5606 Ζεύς. 

διαβαίνω (βαίνω), ἔαϊΠ6 αὶ δἔορ, οΥ 

δίγίαο, ΤΥ, 8, 8; ρΘπΘυ 1} }]ν {γ8 5.» 

0 οὐοῦ, σὸ ἐμγοι ἦι, ΟΥῸ 88. 

διαβάλλω (βάλλω), ΡΙΌΡΘΥν, ἐμγοιῦ 

(Θ᾽ Ο55. Ὀαὺ ἴῃ {πῃ Αἀπαδακὶβ 

Αἰνγανβ, δἰαηαθυ, οαϊμηνϊαΐο, 

αδοιι86 Γαϊδοίμ. 
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διαβάς, 566 διαβαίνω. 

διάβασις, -εως, ἡ (διαβαίνω), ἃ 67058- 

ἴπρ, ὕμθπ, φιδαη8 Οὗ ογοβϑβῖηςσ 

()ογα, Ὀυίασο, οἐς.), οΥ ρίασε οὗ 

ΟγΟϑϑῖησ. 
διαβατέος, -α, -ον (γε ] οἵ διαβαίνω), 

{παΐ ηιυδὲ 06 οΥΟ8566. 

διαβατός, -ἡ, -ὀν (νοΥΌ08] ἔγοτῃ 

διαβαίνω), οὐοβϑαδίο, ξογααθίο. 

διαβεβηκότας, 566 διαβαίνω. 

διαβιβάζω (βιβάζω, βιβάσω, οτ βιβῶ, 

δἰο., ἡιαΐθ 90), ἤναμβο 90 ἀΟ7 088, 

ἐγαηϑΡοΟΥ ἐ ἀΟ70585. 

διαβολή, -ἢς, ἡ (διαβάλλω), 5ἰαπ 67, 

οαϊιην, [αἰ86 οπαῦ 68. 

διαγγέλλω (ἀγγέλλω), δεαν τὐογὰ 

ἐμγοισῆ, γορουΐ, ρα585 ἐΐι6 ιυογὰ. 

διαγελάω (γελάω), ἰατι ἢ, ἐο ΒΟΟΥ̓Ή.. 

διαγίγνομαι (γίγνομαι), σοὐ ἐπγοισῆ, 

»}α88 (οὗ {ϊ1η6), οογέζηιο, [ἶυο, 

οοαϊϑέ. 
διαγκυλόομαι, ρΡοτῖ. διηγκύλωμαι (οἤ. 

ἐναγκυλάω), ποϊα ἐπε 7ασυοίζη, θῳ 

ἐΐι6 ἐμποηο, τθϑαν ἴοι οαβύϊηρ,. 

διάγω (ἀγω)ὴ, 6α7}7},) ἐπγοιι}ν, ΟΥ̓ 

(ΟΥ̓ Ό88,ΩΏ, ἐγαηβροῦέ; οἵ {1πη6, 

ϑρθηα, ἴσο; πἰτ ρᾶγίϊο., ἐλπίδας 

"λέγων διῆγε, Κορὲ οσοτιδίαγ ες ἐα - 

ἕηρ οΓ ̓ υΐ5 ορϑ8, 1,32, 11. 
διαγωνίζομαι (ἀγωνί ζζομαι), 

Θαγηοδέϊῃ, υἱό τοϊίἢ, (πρὸ). 

διαδέχομαι (δέχομαι), γεσεῖυο αὐ τη- 

ἐογυαῖΐς ΟΥ ἤη, 8ιισοοβϑίοη; εἰ μὴ 

θηρῷεν διαδεχόμενοι, ἡ ἐποῃ αὐα 

ποΐ γοϊϊουα οὐα αποίθον ὄη, ἐι6 

οἴναβ6, Ἷ, ὅ, 3. 

διαδίδωμι (δίδωμι), αϊδένιθιέο. 

διάδοχος, -ου, ὁ (διαδέχομαι), 8:ι6- 

665807. 
διαζεύγνυμι (ζεύγνυμι), δοραγαΐε. 

διαθεάομαι (θεάομαι), ἰοοῖς ἐϊιγοιιοῖι, 

οὔϑογυθ, ΘΟγ 51 0167. 

διαιθριάζω (αἰθρία, Οἰδον" 570}}}, ὃδ6 

οἰθαγίης τ (οἵ γα θυ). 

διαιρέω (αἱρέω), ἔθαν' αραγΐ, ἀἰδοέγου. 

δύγῖυο 

διάκειμαι (κεῖμαι), δὃ6 αἱδροξβεοαῖ, ζοοῖ; 

ἄμεινον ὑμῖν διακείσεται, ἐξ εὐἱϊϊ δ6 

δοίέον ον ψοιι, ΝΊΙ, 8,11. 

διακελεύομαι (κελεύω), 17.096. ΟἿ, ΘΉ- 

σοΜΥασ6. 
διακινδυνεύω (κινδυνεύω), σογυξμγε αἰ, 

γέϑδίς α θαΐζέϊο. 

διακλάω (κλάω, δγροαΐς; οΓ. Ἑϊπρ. 

ἱοοποοϊαϑἐ), δγοαΐς ἔη ἔυθο, οὐ ἔῃ 

»ῖοο68. 

διακονέω (διάκονος, 8δογυασηΐ, Ἐηρ. 

αἰΘας0Ή), δθγὺ6 αἱ ἐαθίε. 

διακόπτω (κόπτω), οὐ ἐπγοιο}, οὐ 

η, ρίδο68. 

διακόσιοι -αι, -α (δύο- ἑκατόν), ἔτῦο 

μιπαγοᾶ. 

διακρίνω (κρίνω), αἰδοογη, δοίιυοθΉ, 

αἀοοῖαα. 

διαλαγχάνω (λαγχάνω), αἱδέγιθιξα 

δῳ ἰοί. 

διαλαμβάνω (λαμβάνω), ἑαΐβα 86ρα- 

γαϊοῖψ, 1,1, 28; αἰυΐαο, Υ, 3, 4. 

διαλέγομαι, διείλεγμαι, 

διελέχθην (λέγω), ἑα ἰ κοὐ}, οοτ- 

τ6786 τρτέϊι, αἀαι.; αἰδοιι58. 

διαλείπω (λείπω), ἰδαῦθ ἃ 58ραοε ὃ6- 

ἐϊύθθη, δ6 5ἰαἰϊογιοα αὐ ἐπ ΐογυο 8, 

δίαπα αραγέ; τὸ διαλεῖπον, 5ρᾶσα 

δοέιυεθη, σαρ, τπίονυαὶ, ΤΥ, 8, 19, 

διαμάχομαι (μάχομαι), οἰέ ἐξ οι. 

διαμένω (μένω), δία ἐπγοισῆ, ἔο ἐἴι6 

θη, γοηναΐη. 

διαμετρέω (μετρέω), Ὠιδαϑιγ6 Ομ; 

τηἰα.., 86706 οὐ γαξϊογι8. 

διαμπερές, ἀν. (διά- ν᾿ περ), εὐγαϊσῃξ 
ἐμ γόοις}. 

διανέμω (νέμω), αἰυΐα οὐ αὐδέγιθιυἐο 

αἩΙΟΉΩ. 

διανοέομαι (διά- νοῦς), ἐμιέθηαι, ρει»- 

ῬΟϑ56, μι ΘαΊ. 

δίανοια, -ας, ἣ (διά-Ἐ νοῦς), ρ,ιι7}00586, 

ἐγ ογν οΊ. 

διαπέμπω (πέμπω), βεγναὶ ἔν, αἰ ἢ γον 

εἰϊγοοίϊίοτ», οὐδέν θεία. 

διαπλέω (πλέω), δαὶ (0708. 

διαλέξομαι, 
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διαπολεμέω (πολεμέω), τα7 οΥἮΎ Πσπέ 

ἰο {πε ὁπα, Πα] ἐξ οτΐ. 

διαπορεύω (πορεύω), ΦΑΥΥῚ ΟΟΥ̓Ο88; 

τηϊά., ἠναγοῖ, ἐμγοισῆ. 
διαπορέω (ἀπορέω), ὃ6 εἰἰξονῖῳ αὐ α 

ἰ088. 
διαπράττω (πράττω), τ0ο0Υ]Σ Οτΐ, αο- 

οοηρίῖβ},, δοἐέϊο, αγγαησο, πεσο- 

ἐϊαΐο, δοῖ. οὐ τη ]α, 

διαρπάζω (ἁρπάζω), ἰαψ τυαϑέε, 860], 

Ῥιίιηαον, ϑ5ίσοηρου ὕμβαῃ. ᾧῃθ 

ΒΙΠΏΡΙΘ νὉ. 

διαρρέω (ῥέω), ἤἥοιυ ἐμγοῖ}ι. 

διαρρίπτω 8ἃη6] διαρριπτέω (ῥίπτω), 

“ἐμγοῖῦ αϑοιέ, βοαίέογ. 

ϑιάρριψις, -εως, ἡ (διαρρίπτω), αὶ 86αΐ- 

ἐογίη αγοιηα. 

διασημαίνω (σημαίνω), 

οἰοαγίῃ, απνποιηοθ. 

διασκηνέω (σκηνέω), Θησαη αραγΐ, 

σο ἵπίο βοραγαΐα χιιαγέρογ8. 

διασκηνητέον (ν6Γ 8] οὗ διασκηνέω), 

ογ6 δὲ δηοαηιρ αρατγέ. 

διασκηνόω (σκηνόω), Θ΄" αΉἼ.} ΟΥ δ 

οποαηροα αρατγή. 

διασπάω (σπάω), ἄγ αι" αραγΐ, ἴῃ {πὸ 

Απαθαςῖὶβ ΟΠ]Ὺ Ρ8585..Ὁ6 βοαϊέογεα, 

αἱςρογ 566. 

διασπείρω (σπείρω), 8οαἰίον" αδοιιΐ 

(45 5666); ἴῃ πε Αἀπαθαξῖβ ΟἿΪΥῪ οὗ 

ΒΟΙΟΊΘτβ, δ6 βοαΐξέογοα, αἱδρογ86α. 

διασφενδονάω (σφενδονάω), ἤτι7} ΤΉ, 

αἰ! αἱνοοξίοη5 (5 ἔγοτη ἃ 5]1 Πρ]. 

διάσχῃ; 566 διέχω. 

διασῳΐω (σῴζω), δγίηπ. ἐπμνοισἢ 

ϑδαΓοῖῃ, βδαῦθ, Ῥυγθϑοῦῦθ; ῬΆΒΒ., 

ὁοτθ ἐπγοιοῖ 8αγοῖμ, αὐγῖυο 

8δαζοῖμ αὐ (πρό5). 

διατάττω (τάττω), αγατιϊ τ τη 

ΑΥ̓ΤΑΉ; Ῥᾶ55.. δ6 5ἰαϊτοποα αἵ 

ἐγηιΐογα 8. 

διατείνω (τείνω), εἐγείον, οὐέ; ταϊα., 

εἷο οὐ 8 τἰἰηνοϑί. 

διατελέω (τελέω), δγίηρ 0 αὐ δηα], 

οοῃιρίοίο; νι οὐ νι ποιΐ ὁδόν, 

ἐπαϊοαΐο 

γεαρσῆ, αΥὐγῖυθο αὐ; σι ραᾶτγίϊο,, 

οοπ ἔζη ἐο αἴο. 

διατήκω (τήκω), ἠϊοϊ ; ῬΆΒ5.) ἰΠΌΓΔΗΒ.; 

ηιοῖέ ατοαῃ. 

διατίθημι (τίθημι), αΥ̓αη 76, ἡναγασο, 

αἴξβροβο, ἐγοαΐξ; τηϊα., αἴβροϑβο οἵ 

ΟἸ 65 οτρη, 861]. 

διατρέφω (τρέφω), γον δῇ, διιρροτί. 

διατριβή, -ῆς, ἡ (διατρίβω), αἰοἰαῃ. 

διατρίβω (τρίβω, τρίψω, ἔτριψα, οἷο., 

γαιδ), γα ἐμυοια], τοαϑέο, Ξροηα, 

οὗ {πη6; 805. εὐαβϑέθ ἐΐηιο, α6- 

ἰαῃ. 

διαφαίνω (φαίνω), δῆοι ἐμγούο]ι, 

ΡῬ88Β., 8[υηἴγδ οὐ δὃ6 βθθῃ, ἐμτοισῆ 

᾿ΠΏΡΘΙΒ. διεφάνη, ἴϊοπέ 8βοτθ 

ἐμγοισῆ, ΤΙ, 8, 14. 

διαφανῶς, δᾶν. (φαίνω), οἰδανγῖῳ, 

»ίαϊηϊῃ. 

διαφερόντως, Δαν. (ἔτοη ρϑγίϊο. 

διαφέρων), ΡΥ6-Θηυϊγ γι , 

διαφέρω (φέρω), δεαν ἐπγοιοσῖ οΥ 

αραγὲ; ᾿τηαΐγδηβ., αὐῇον, δὃ6. ατ7- 

7ογοέ ἤγοηι, 8μῦρα88 (βθ6π.); 

τηϊα., δ αὐ σπαγΐαγιοο, φιαγτεῖ; 

πολὺ διέφερεν, τέ τῦα8 α τογῳ ατΓ- 

7ογονέ ἐμίηρ, 111, 4, 383, 

διαφεύγω (φεύγω), 510 ἐπμγοισῆ, 68- 

ὁαρε. 

διαφθείρω (φθείρω), αἰ6 5 70} ΟΥ̓ (07- 

γιιρὲ εὐἱἱξονίῃ, Ὀγῖδθο, βροτ!. 

διάφορος, -ον (διαφέρω), αἰ ογοηΐ, 

6Β5Ρ. αὐ τναγίαγοα κοὐ; τὸ διάφο- 

ρον, αἰἰδασγοοηνοηΐ. 

διαφυή, -ἢς, ἡ (διά-- φύω), α στοιίῃ 

δοΐιυροοη,, αὐυϊϑίοτι. 

διαχειμάζω, -άσω, οἴο. (χεῖμα, τοὐγιέον; 

67. χιών), δροπαὶ ἐπα κὐτἵηέθγ. 

διαχειρίζω (χειρίζω, μαπια! 6), ἠνατι- 

ασο, αὐ ϑέοΥ,. 

διαχωρέω (χωρέω), 70 ἐπγοιίσῆ; κάτω 

διεχώρει αὐτοῖς, ἔπο 51 7 οΥοαὶ Υ͵ἹΟΉΣ 

αταγγῆοοα, ΤΥ, 8, 20. 

διδάσκαλος, -ου, ὁ (διδάσκω), ἐξα] ν, 

δοποοϊηιαϑίογ,. 
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διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, οἶο., ἐδαοῖι, 

δἤοιῦ, ἐπ Οὐ; ῬάΒ5.» ἰ6αΥ̓. 

δίδημι, 5. Ῥ6Ι5. Ρ]. διδέασι (Θρὶ6 ἴοτ 

δέω), δύηπαὶ, ἐΐθ τιρ. 

δίδωμι, δώσω, ἔδωκα, δέδωκα, δέδομαι, 

ἐδόθην (οΓ. Τιαῖ. (ΟἹ, σῖτα (Ἰῃ Ῥ.6Β. 

85 ᾿πηρογῇ. βοιηθίϊπηθβ, ΟΠ 7), 

σταηίΐ, ρεγηυνέ, θοβέοιυ, ρα; σῖυο 

ἰο ιὐἱζο; οὗ ἴΠ6 ροᾶβ, ογααΐῃ; 

Β0 {Π8 Ρ855. δέδοται, Τξ ἐδ ΟΥ- 

ααϊηεα, ἐ8 ρεγηυϊίέοε!, ΝΊ, 0, 86; 

δίκην διδόναι, οἰ6., ρα! ἐΐπ6 ρθη- 

αἰέψ, 11, 0, 21. ΤὮΘ ρϑγίϊο. δούς 

ΤΩΔῪ Βοιηθίϊμηθβ ὈΘ τη αθγθα τὐτέϊι 

(εῇ. ἔχων ἃπα λαβών), ΤΥ, 4, 15. 

διείργω (εἴργω), Κε60ρ αραγΐ, οιέ οὔ. 

διελαύνω (ἐλαύνω), αγῖνο, γἱᾶδ οὐ 

φιανοῖ, ἐμγοισῆ. 
διελόντες, 566 διαιρέω. 

διέρχομαι (ἔρχομαι), 70 ΟΥ πιαγ οἷ, 
ἐπγοῖιο], ἐγαύυοΥδο; οἵ ἃ ΥὈΙΏΟΙΥ, 

βργοαά αδγοαα. 

διεσπάρθαι, 566 διασπείρω. 

διέχω (ἔχω), μοϊα αραγΐ, βοραγαΐε; 

τὸ διέχον, 6 βραο6 θοέιροδοη, ἦγ- 

ἐοεγυαϊ, 111, 4, 22; Ἰηΐτ., δὃ6 αραγὲ 

οΥ δοραγαΐε, 1, 8, 11. 

διηγέομαι (ἡγέομαι), 56} οτἱΐ ἔῃ, ἀοέατὶ, 

ἐοἰ]. 

διηγκυλωμένους, 566 διαγκυλόομαι. 
διήλασε, 566 διελαύνω. 

διίημι (ἴημι), βεπαὶ ἐπγοῖιοῖ,, ἴθ 00 

ἐμτοισῖ, σγανέ α Ῥα58α66. 

διίστημι (στημι), 8εὲ αραγέ; ταϊα. 

8 :η6 2 8ογ. 8οῦ. ᾿ηΐγ., βέαπα αραγΐέ, 

δίαπιαι! αὐ ἐπ έογυα!β, ρθη, γ᾽ αΉ 08. 
δίκαιος, -α, -ον (δίκη), ζαϊν, γἱσῇΐ, 

7ιι8ὲ, ἰατυζι!; δίκαιον (ἐστι), ἢ 

866. ἃηα ᾿πηῆπ., ἐέ ἐ8 γίρμέ ἐπαΐ, 

Π ἢ, 41: ἘῸ ἴῃ ῬΘΥΙΗ. ΘΟΠΒΒΙΙ:, 

δικαιοτάτους, ηϊοδέ αοδογυΐης (ἴο 

Ῥθ ἰηνίτθα), 1,1, 8; τὸ δίκαιον, 

7ιιβέϊοο, ἴπι Ὁ]., οἸ 68 τἱρ]ῖδ, ΟΥ̓ 65 

αοδβονίβ, Ν, 1, 15; ἐκ τοῦ δικαίου, 

7υιδέϊμ, 1, 9, 19; Βο σὺν τῶ δικαίῳ, 

11, 6, 18; παρὰ τὸ δίκαιον, τιγ- 
8.7. Ν, 8; 1: 

δικαιοσύνη; -ης, ἡ (δίκαιος), 7ι8ἐἴ66. 

δικαιότης, -ητος, ἡ (δίκαιος), 7ιι5 66. 

δικαίως, 86γ. (δίκαιος), 7ιι5{{, 

τῖσπμεϊ, βέϊψ. 

δικαστής, -οὔ, ὁ (δικάζω, γμᾶσο, ἴτοτη 

δίκη), 7ιαρο, 7 ηναΉ. 
δίκη; -ης, ἡ (δείκνυμι), 7ιι8ἐῖ66, γἱσΐ, 

ΟἾΟ᾽8 εἰοδογίβ, βαϊὶβγζασέίοη, (ἴο 

9Πη6 ψ͵ΟηρΡΘα), ροπαϊῃ (ἴον {86 

ὙΓΟΠΡἋΟΘΙ), γεοποπῖηρ, ἔγίαϊ; 

ἔχει τὴν δίκην, πα8 ᾿ιϊδ (16567}8, 

11, ὅ, 38, θαΐ ἱκανὴν νομίζω δίκην 

ἔχειν, 1 οοπϑίαον" ἐπαέ 1 απὰ 

αδιιπααγεϊμ βαξϊδῇοα, ΝΤΙ, 4, 24. 

δίκην ἐπιθεῖναι ΟΥ λαβεῖν, ἐπ 16 

ριιγυϊδ]ιηνοτιί; δίκην δοῦναι, ραᾳῃ 

ἐῃη6 ρεοπαϊίξῃ; 5ὸ δίκην ὑπέχειν, 

ΥΊΙ, 6, 15; αΐ ἴῃ ΝΥ, 8, 1, γαπαον' 

αοσοοιηΐ. 

διμοιρία, -ας, ἡ (δύο-- μοῖρα, ρογ ϊοΉ), 

αοιθίο σμαῦ6 ΟΥ ρογτϊοη. 

δινέω (δίνη, τὐμγ!]ροο ), τὐπῖνὶ 

αγομηα; ταϊα. ἰπίτϑηβ 1Ἵ, 1, 9. 

διό (ἱ. 6. δι᾽ δὴ, ογν ἀσοοιιγέ ΟΥ̓ τολμίοσ!ι, 

{ΠΟΥ [ΟΥ̓ 6. 

δίοδος, -οὐ, ἡ (διὰ -ξ- ὁδός), τὐα 

ἐμγοισῖι, ραβδασα. 

διοράω (ὁράω), 566 ἐπγοι 

διορύττω (ὀρύττω), αἵ ἐμγολι}. 

διότι (δι᾽ ὅτι), ογν ἀὐοοιιηξ οΓ υὐυΐοῖι, 

δοοαλι86. 

δίπηχυς, -υ (δύο-[-πῆχυς), ἔτσο οτδὲξ8 

ἰοησ. 

διπλάσιος, -α, -ον (διπλάζω, αοιθῖο, 

ἔγοιη δύο-!- ψνὶ πλα), ἐϊοο οἱαὶ, ἐτοῖοο 

α8β σγεοαΐ, α8 τειοἢ, α8 ἡιατ 

οἴο.; δίπλασιον, ἃΒ δᾶν., ἐϊτσῖοα α8 

71αγ. 

δίπλεθρος, -ον (δύο-- πλέθρον), ΟΓἹ ἔτῦο 

»ἰοίμγα; νυἱῦ ἢ εὖρος, ἐιττο ρμίοίμνα 

εὐταο, ΤΥ, 8,1. 
διπλοῦς, -ἢ, -οῦν (δύο-- ν᾽ πλα), ἐτῦο- 

Ζ7οἱὰ, αἀοιιθδίο. 
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δίς, πατηθ6 Γὰὶ ααν. (δύο), ἐτοΐοο; ἴῃ Π6 

«παι ας ΟἿΤΥ ἴῃ σοιηροβι[οη. 

δισχίλιοι, -αι, -α (δύο-[- χίλιοι), ἔτ 0 

ἐ!ιοιι δανιεῖ. 

διφθέρα, -ας, ἡ (67. Ἐπ ηρ'. αὐ ρ]υ ον τα), 

α ἰαγιγιοα αἸοΐγ, οὐ Ἰυΐαο ; Ἀθπθο, ὦ 

ἰοαΐμονη, ας, Ν, 2, 12. 

διφθέρινος, -η, -ον (διφθέρα); ἡνασο ο΄ 

μίαο, οὐ ἰθαί μον. 

δίφρος, -ον, ὁ (δύο-!- φέρω), [1{., μοία- 

ἤηρ ἰτυο; {ἐϊα Ὀοαῃ (οὗ ἃ σΠμν]ο τ) 

οὐ ΜΏΙΟΒ {μ86 ατῖνθι ἃπα {Π6 

γᾶ γτοῦ βίοοα, 

δίχα, Δαν. (δύο), ἦγν ἐτιῦο ρα} }8. 

διψάω (δίψα, ἐ]υῖ751), 6 ἐ]υῖγ"5 ἐγ. 

διωκτέον (γ 6 108] οὗ διώκω), Οογ)6 ἡνιιδ5 

Ῥιγϑιο. 

διώκω, διώξω (ΟΥ -ομαι), ἐδίωξα, δε- ες "] " 

δίωχα, ριῦϑιι6, οἰαβο; ἰηΐγ., 

80 6θεῖ, ἠναΐοο Ἰιιϑέα. 

δίωξις, -εως, ἡ (διώκω), ρπγϑιτέ. 

διῶρυξ, υχος, ἡ (διορύττω), αἰἸέον, 

οιναὶ. 

δόγμα, -ατος. τό (δοκέω), τὐ]νειἰ 86 6Ή}8 

σοοα,, ορίηίουι, θοῦ 6, ΟΥ̓ αἰ γιειγ.66. 

δοθῆναι, 566 δίδωμι, 

δοκέω, δόξω, ἔδοξα, δέδογμαι, ἐδόχθην 

(ς7. 1.αὉ. ἀοοοῖ), ἐ]υζνν, Θογιϑίαογ,, 

ΒΡ ΡΟδ6, ἃ ὉΠΟΟΙΠΟΙ τι56. ἴῃ 

Αὐἴϊο, ὑποῦρὴ ποῦ τᾶγθ ἴῃ [Π6 

παθαπῖ5, 1, Ἵ, 1; δ. ΤΟΥ ΘΟΙῚ- 

ΤΏ ΟΪν ᾿ηὔγ8η8., 866ην, αΡΡΘαΊ; 

4150, 8δθοην σοοαι, Ἀθῆοθ δὲ αδέου- 

ηυϊηοα, γοςοϊυοαι; ἴὰ {Π15 ἀ8ὸ 1ὖ 

5. ἰὕμθι ῬΟΥΒ. ΟΥ̓ ΤΙΏΡΘΥΒ.: μοὶ 

δοκῶ, ηιοίυζηβ, 1, Ἴ, 4; ἔδοξε 

ταῦτα, ἐἰ]εῖ5 τοις ἀοοϊαοα οὐ, 1, 3), 

30. 7: 

ἐρδια.., τὸ δόξαν, [Πι6 γοϑοϊμέϊογι, Ἧ 

1, 18; 80 τὰ δεδογμένα, 111, 2, 39 

δόξαν δὲ ταῦτα, τὐΐ ον, ἐδ τὐοιδ 

γοβοϊνοα οἷν (ἃθο. 8405.), 1Υ, 1, 

19 τι: 
ϑοκιμάζω, δοκιμάσω (δοκέω), ἐδδ, αρ- 

φῆουο. 

τὰ δόξαντα τῇ στρατιᾷ, 

δόλιχος, -ου, ὁ (δολιχός, ἰοὺ), Ἰοτις 

γ106 ΟΥ̓ ΘΟτι),56, 8. σοηξταβίοα 
ἢ {Π6 στάδιον. 15 Ἰοηρίῃ 

νδυϊθα, ΙΓ, 8, 217 ἢ. 

Δόλοπες, -ων, οἱ, ])οἰορίαν5, ἃ 'ΓΘ68- 

ΒΆΠΔ ἢ ῬΘΟΡΪΘ. 

δόλος, -ου, ὁ (ΕΓ. Τιαῦ., ἀοἶτι5, ἀοοφί), 

αἰοοοίξ, σιῖϊο. 

δόξα, -ης, ἡ (δοκέω), ορτγυΐον,, οα ρεοΐα- 

ἐΐονι, γνορπμξαξίοη, σίονμ; παρὰ 

τὴν δόξαν, οοΟγ γα) ἐο πιῖβ8 δω- 

φοοίαϊζίοη 5, ΤΙ, 1, 18. 

δοράτιον, -ου, τό(δόρυ), 5ηιο 1} Ξροαν; ἴῃ 

ΝΊ,4,25, ροϊο(ἴον συ σ συ ίηρ Ὀοοὐ"). 
δορκάς, -άδος, ἡ (δέρκομαι, 566), σαξοῖϊο 

(8ο πδιηθα ἔγοιῃ 15 Ἰᾶτρὸ Ὀυρῦ 

668). 

δορπηστός, -οὔ, ὁ (δόρπον, δυθηῖης 

ηιθα ]), ΒΡ ΡΟ ἐϊηνϊθ. 

δόρυ, -ατος, τό (αἰκίπ ἴο δρῦς, οαἶΐ', 

θηρ.. ἐγ66), βέϑην (οὗ ἃ Β8Ρ11ηρ), 

ἤθη 5ρ6αγ- 5 α  , αρθαν; ἐπὶ δόρυ; 

ἐο ἐπ γνἱσῇέ, ΤΥ, 5, 39; (τὰ δόρατα) 

εἰς προβολὴν καθέντας, ἰοιυσογῖηρ 

ἐμιοῖν" 5ρ6αν5 7017 {πὸ οπανσο, ΧΙ, 

Ὁ. ὅν, Ὁ] ΣΝ 

δορυφόρος, -ου, ὁ (δόρυ--φέρω), ΞΡΘΟΥ͂ 

δοαῦθη; ἴῃ πὸ ἀπαδαξὶβ, ροῖο- 

ὈΘαΊΟΥ (ἷ. 6. ἴον σανγγῖηρ Ὀοοῦν), 

Υ, 2, 4; ο΄. δοράτιον. 

δουλεία, -ας, ἡ (δοῦλος), βἰα Υ},, 56γυ- 

ἐπαιο. 

ϑουλεύω, δουλεύσω, οἔο. (δοῦλος), δὃ6 α 

δίαυο. 

δοῦλος, -ου, ὁ, δίασο, 11ἴ., ἃπα 88 ἃ 

[θυ ΔΡΡΙΙΘα ἴο 8411 βιιθήθοῖβ οὗ 

1τη6 Ῥουβίδῃη ᾿τἱηρ. 

δοῦναι, Β66 δίδωμι. 

δουπέω, 80}., ἐδούπησα (δοῦπος), ὨλαΐΪ 6 

αι απ δοιὰ οὐ απ, βέἐγῖϊοα 

μοαυΐη. 

δοῦπος, ου, ὁ, αἰτεἰ γιοῖδε, αἴη, τρ- 

70ΑΥ͂, ἃ Ῥορίϊο νοτχα, 11, 2, 19. 

Δρακόντιος, ου, ὁ, Πγ'αοογέϊι8, ἃ 

ϑρανίδη θχὶ]θ ᾿ῃ Π6 ΕἼΘΕ ΙΚ δυτην. 
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δράμοι, δραμοῦνται, 566 τρέχω. 

δρεπανηφόρος, -ον (δρέπανον-[- φέρω), 

8δομέπο-δεαγίηο, δριμὺ οὗ ομδτ- 

Ἰοΐβ. 

δρέπανον, -ου, τό (δρέπω. Ὀ 160), γεαρ- 

ἔπ Πποοῖς, βίοίο, βομέϊιο. 

Δρίλαι, -ὧν, οἱ, μα γα, ἃ στ }1}κ 6 
ὑτ] 09 ἴπ Ῥοπίαβ.. 

δρόμος, -ου, ὁ (ο΄. ἔδραμον), α γιη- 
πΐησ, γὐ; δρόμῳ θεῖν (ὁρμᾶν: 

φεύγειν), ἰο γι αἱ αι δἰο-φιίοῖ;, 

4 8; 15: ἃ τΤαδοςοομγϑε, ἘΝ, 8 

26. 

δύναμαι, δυνήσομαι. δεδύνημαι, ἐδυνήθην, 

δὃ6 αὖθίς, Δ ΌΒ.; ΟΥ τ ᾿πῆπῃ., οαπ; 

ΨΘΙΥ οὔξθη τιἰΐῃ το] αίϊνθ πτοσβ 

8Πα Βα ρου]δίϊνοβ, 6. 9. ὡς μάλιστα 

ἐδύνατο ἐπικρυπτόμενος, τὐὐΐς, αὶ 

»οϑβϑίδ[6 βοογδοῃ, 1,1, Θ; οὗ [ῃΐπρε, 

δ6 τὐογέθ, απιοιιγ ο, 1, Ὁ, 6; οἱ 
μέγιστα δυνάμενοι, ἐΐ,6 ἡνχοβὲ ροιῦον. 

ἬΜμι: 11.6; ΣΙ. 

δύναμις, -εως, ἡ (δύναμαι), αδὲϊ τέῳ, 

ηιδαγ8, ῬοΟιύΟΥ,, ἐπ θηιθο; ταοβί 

ἔγθαιθηῦγ, 0706 ΟΥ ἤογοο5, 

ἐγόοοῦ 8; εἴς γε δύναμιν, α58 ζα7 ἃ 

Οἵ" Ῥοιῦ67" γσορ5, 11, 8, 38. 

δυνάστης, -ου, ὁ (δύναμαι), α ἡιαη, ΟΥ̓ 

ἐπι ἤτιοηιοο, γιο]οηναν,, ρΥ γι 6. 

δυνατός, -ή, -ὄν (δύναμαι), αὐἴο, ροιυο}. 

7ιι1; ροβδῖθ]ο, ργαοσίϊοαδίο; ὡς 

δυνατόν, α8 ΚΟΥ α8 ροϑβϑῖδίο, Τ1, 0, 

8; ἐκ τῶν δυνατῶν, α8 ἔαν' α8 ἐϊιοῖν» 

Ῥοιῦοῦ ἀὐϑηέ, ΤΥ, 2, 23. 

δύνω, ΟἿΪΥ 1Π ῬΓ͵ΓΘΒ. βυβύθιῃ, οἵ {Π6 

ΒῸΠ, Θηΐ6 7 ἐπι6 86α. 86, οΥ. δύω. 

δύο, -οἷν (Τ)αῦ. ατιο, ἘΠ᾽. ἐτ00Ὶ, ἔτύο, 

ΘΘΏΘΙΆΠν ᾿π6 60]. ΑἸΓΠΟῸΡ ἢ {Π6 
56 Πη. δυοῖν ΟΟΟΌΓΕ; εἰς δύο, ἔτρο 

αδγοαϑέ, 11, 4, 30. 
δυσ- (Επρ, αγ,8-ρερέϊο, οἔ6.), ὅπι ἰπ- 

ΒΘΡΔΥΔΌΪΘ ργθῆχ βἰρηϊ γίπο παν, 
τοτέῃ, αἰβῇοι. 

δύσβατος, -ον (δυσ--Ἐ βαίνω), παγα ἰο 

ἐγασυοὶ οΥ ἐγαῦογ86. 

δυσμαί, -ῶὧν, αἱ (δύω), σοΐηρφ (οι Ή» 

δεξέζηρ (οὗ [Π6 51}, ον Ὁ]. 

δυσπάριτος, -ον (δυσ- -ἰ- πάρειμι), παγαὰ 

ἐο 0658. 

δυσπόρευτος, -ον (δυσ--  πορεύω), παγα 

ἐο ρα58 ἐπγοῖσλ, 1, ὃ, Ἱ. 

δυσπορία, -ας, ἡ (δυσ--᾿ γ᾽ περ), αἱῇβ)- 

σι ΟἹ ραϑββῖηρ Οὐ ογοϑβϑίησ. 

ϑύσπορος, -ον (δυσ--" νὶ περ), παγαὰ ἰο 

ἐγαυοῖ, μαναὰ ἐο ογῸ088 (οὗ τοϑαβ, 
Τίνϑυϑ, δές.). 

δύσχρηστος, -ον (δυσ-- χρηστός, νοτ- 

ὈΔ] οὗ χράομαι), παγαὶ ἴο τι86, 1τ.86- 

ἴ688. 

δυσχωρία, -ας, ἡ (δυσ--Ε χώίρα), γιι- 

Θεάηε85 ΟΓ δοιυνιγίγῃ, τοι 

σοπΉ  ἾΨ. 

δύω, δύσω, οἶο., 2. δοΥ., ἔδυν, ἴπ {Π 6 

«Απαθαϑὲβ ΟἿΪΚ ἴῃ Ρ.68. 8π6 :τηρῇ, 

τηϊα. 8:π4 8] τ ἂν 5 οὗ {Π6 50, θη ἕο 

ἐπι6 866, 86ὲ; ο΄. δύνω. 

δῶ, 566 δίδωμι. 

δώδεκα, ἱπ660]. (δύο-Ἐ δέκα), ἐιροἴσυο. 

δωρέομαι, δωρήσομαι (δῶρον), στ) 6 8 

α ργοϑβογέ, ργδβοι βοηιθοη (α αἴ.) 

τοί, (ἀοο.). 

ϑωροδοκέω, δωροδοκήσω, οἶα. (δῶρον-!- 

δέχομαι), γθοοῖυα φγδβϑθη 8 ΟΥ̓ 

δυῖθο5. 

δῶρον, -ουὅ, τό (δίδωμι), ργ686η, σἰξέ. 
δώσω, 566 δίδωμι. 

"Ὁ 

ἐᾷ, Ε66 ἐάω. 

ἑάλω, 566 ἁλίσκομαι. 

ἐάν, απὸ ἤν οὐ ἄν, (1 ΟΥΓΆ515 κἄνΞε καὶ 

ἐάν), οοη]. (εἰ--ἄν), ἐῇ, 1 ρογ- 

οἴναηδο, ΟΪν ἢ 580].; ἐὰν μή, 

ἡμγὴϊ655, Ἰ, 4, 12; ἄν τε... ἄν τε, 

Ὅτ. ΟἿ δ δὲ: ποῖον»... «- 

ΟΥΌΝ. 5.16: 

ἐάνπερ οἵ ἤνπερ, ΟΘΟη]., ΒΘ ΒΘ ηοθα 

ἔοντη οὗ ἐάν, 7. 

ἑαυτοῦ, -ἢς, -οῦ, οὐ, οσοπίτδοίοα, αὑτοῦ, 

οἷς., τοῆθχινθ ρσοῆ. (βδύθιη ἐ-{- 
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αὐτός), Ὠιϊηι5 617, πον βοῖ, ἐΐδοῖ ῇ 

ΟἾΪΥ ἴῃ ΟὈ]Ϊα 6 οαθθ5. ΤὴΘ ρθη. 

οὔξθη ὕδκθβ ὑπ ρ]δοθ οὗ ἃ ροβ- 

5658. ΡΓΙΟΠ., 18 οτῦην, ἐποῖγν οτῦη. 

ξάω, εἴων, ἐάσω, εἴασα, εἴακα, εἰο., 

αἴϊοιυ, ρονηυϊέ, ἰοὲ σο, ἰοὲ αἴογο, 

σίυο ρ; Μι πθρ., ζογδια; ἐᾶν 
χαίρειν; 566 χαίρω. 

ἑβδομήκοντα (ἑπτά), βουθηΐῃ. 

ἕβδομος, -η, -ον (ἑπτά), βδουοηΐῃ. 

ἐγ,» ὉΥΡ ΘΌΡΒΟΠΥ ἴογ ἐν Ὀοθίουθ 

Ῥα]δίϑ]β. 

ἐγγίγνομαι (γίγνομαι), δ6 ΟΥ̓, ΤΉ. 

αγῖ86 ἴηι. 
ἐγγνάω, ἠγγύησα, οἰ6. (ἔγγύη, ρα 06), 

ρίοασο; ταὶα. ργοηυΐδο. 

ἐγγύθεν, ἄν. (ἐγγύς), γὙοτην οἴο86 αἵ 

παπᾶ. 

ἐγγύς, δᾶν., σοΙηρ. ἐγγύτερον, 51}. 

ἐγγυτάτω ΟΥ ἐγγύτατα, 6 αΥ,, 8.08. 

οὐ ψιῇ ρθη. 

ἐγείρω, ἐγερῶ, ἤγειρα, ἔγρήγορα, γΟΊι56; 

ἴῃ 2 ρογῖ. ᾿ηΐγϑηβ., ἐδ. αὐθαΐιο, 

Κοορ τὐαΐο}. 

ἐγκαλέω (καλέω), οαἰὶ ἕη,, οἰαΐηι, εἰο- 

γιαπα; οαἰΐ τῷ αρσαϊηϑὲ, δίαηιο, 

αοοῖι56 (αδ1.). 

ἐγκαλύπτω (καλύπτω, καλύψω, ἐκά- 
λυψα, κεκάλυμμαι, 60υ67), ΟΟΥ̓ΘΥ; 

τηϊα., ὐὐταρ οἸ 6561} τρ. 

ἔγκειμαι (κεῖμαι), 16 γι, ὃ6 ἴῃ. 

ἐγκέλευστος, -ον (ἐν--ὠκελεύω), δία θη, 

οΥ ἡηϑίϊσαίοα δῳ (ὑπό). 

ἐγκέφαλος, -ον, ὁ (ΡΓΟΡΘΙΙΥ 8ἃπ 86]., 
80. μυελός, ηιαγγοιῦ, ἵἴτοιη ἐν- 

κεφαλή), πο δγαΐη; οἵ ἴῃ Ρ]π, 

ἐΐιο ογοιση (ἃ ΘΟ ὈΌαρΘ- το στον τῇ 

αὖ [Π6 ΟΡ), ΟΥ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἐμ ρτίῃ, 

1Π 5:16: 
ἐγκρατής; -ες (ἐν- Κράτος), 9ο0556850(] 

ΟΥ̓́, ἠιαϑἔογ ΟΓ7. 
ἐγρηγόρεσαν, 566 ἐγείρω. 

ἐγχαλινόω (χαλινόω), ρει, οτ, α Ῥγ1- 

αἸο; φογῆ. ῬΡᾶββ. ρᾶγίϊο. ἐγκεχα- 

λινωμένοι, δγλα οα (οὗ ὨΟΓΒΘΒ). 

ἐγχειρέω, ἐγχειρήσω, ἐνεχείρησα (ἐν-Ἐ- 

χείρ), ριεῖ οὐδ 8 παπᾶ ἴο, πναῖϊτο 

απ αἰτογηιρΊ. 

ἐγχειρίδιον, -ουὅ, τό (ἐν-Ἐ- χείρ), ἀασοε7. 

ἐγχειρίζω, ἐγχειριοῦμαι, οἔο. (ἐν-- χείρ), 

»ιΐέ τη έο ογν6᾽8 παπαῖ], θη γιέ. 

ἐγχέω (χέω, χεῶ, ἔχεα, ροτ"; ΟΓ. 

Βηρ.. σι5}.), ρομῦ ἔπ, Πἰ α οι 

ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ἔοτν ΠΠΡΔ.]Ο ΗΒ. 

ἐγώ, ἐμοῦ οἷ' μοῦ, ΡΗ}]. ἡμεῖς, ΡΘΓΙΒ. ῬΓΟΠ. 

(μα΄. ὁσο, ην6, Ἐϊηρ. 1, Ἠ16), 1, Ὁ]. 

106, ἴῃ 8. ποι. 86 ΟἿἹΥ ΜΏΘΗ 

ΘΙΒ ΡΠ δ΄ϊο. 

ἔγωγε (ἐγώ- γε), 1 ΚοΥ πιῷᾷ ρατγΐ, 1 

οογίαϊηϊῃ. 

ἐδεδοίκεσαν, 566 δείδω. 

ἔδει, 5660 δέω, ἰαο}:. 

ἔδεισαν, 566 δείδω. 

ἐδηδοκότες, Β66 ἐσθίω. 

ἕδραμον, εοἶο., 560 τρέχω. 

ἔδωκα, 566 δίδωμι. 

ἔζη, ἔζων, 566 ζάω. 

ἐθελοντής, -οῦ, ὁ (ἐθέλω), υοἱιιγέοον; 

οἱ ἐθελονταὶ φίλοι, ἐῃο86 100 αὖ 

7γϊονια8 ὁ ἐποῖν οὐρη, οσμοοϑβῖηο, 

1 619: 

ἐθελούσιος, -α, -ον (ἐθέλω), τοἱίγς, 

τοἰϊγέανῃ, ΟΥ̓ ΟἸ 68 οτθη, ἀσοογά. 

ἐθέλω (τατον θέλω), ἐθελήσω, ἠθέλησα, 

ἠθέληκα, τοΐδ}., δ6. τοὐἰῖηο, υοίϊτιη- 

ἔρογ. Αβ οοηὐγαβίθα νυ βούλο- 

μαι, ἐθέλω οὔζθιη τηθϑηβ δὲ τοϊἰΐηρ, 

ταῖμου Π8Π τοῖς; Ὁ 156. ἃ ΠΊΟΤΘ 

Ρορθίϊος ψογά, απ Ὀοϑ]οησβ ἴο ἃ 

ΒΙΡΉΘΙ ΒΡΏΘΓΘ (ἂν οἱ θεοὶ θέλωσι, 

ΥΙΙ, 3,51; οΥ. 43). ἘΌτΓΙΙΒ οὗ θέλω 

(αὔΐον Θοηβοηδπῖίβ 85 ὍὯὌΙ] ἃ8Β 

νον 615) ΔΓΘ ΘΟΙΠΙΠΟΠΘΥ ἴῃ ᾧῃθ 

Απαδαϑὶβ ἴδῃ ἴῃ τηοϑῦ ῬΓΟΒΘ 

ψΎ Πρ. 

ἔθετο, ἔθηκε, 566 τίθημι. 

ἔθνος, -ους, τό, ἐγῖρο, ροορῖο, παΐϊοτ; 
κατὰ ἔθνη (ἔθνος), 866 κατά. 

εἰ, οοπῇ., 77, ἰπἰτοαποίηρ ΘΟΠαιΙ- 

ὑϊομδ] οἰαῦβοβ ψυὶῦ ἱπαϊο. ΟΥὉ 
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ορί.; 8ἰβδὸ ὑβρᾶ ἰο ἰἱπίτοσποθ 
πα τ. 6165... ΠΟΥ ΠΘΥ; εἰ... ἤ, 

ΠΟΙΟΥ͂ -- - Ὁγ, ΤΙ. 8. Ἴ; εἰ καί, 

ΟΥΙ καὶ εἰ, αἰ{]ιοῖ ιν, ουθη, 7; εἰ 

μή, ὁ ποΐ, αἴζου ἃ πθρ., τγ1688, 

1,4, 18: εἰ δὲ μή, οἰϊπιογιῦῖδο, ΤΊ, 

Ὁ 1 π; Ξθ) εῷ δέ, ΤΙ]. 2., 51 ἢ.; εἰ 

τις, εἴτι 816 οἴΐθηῃ θαυϊναὶθηΐ ἴο 

ὅστις ἃ Π6 ὅτι. 

εἴα, εἴασε, 566 ἐάω. 

εἰδέναι, εἰδῆτε, 566 οἶδα. 

εἶδον (ο7΄. Τ,αὖ, σἱάφο, Ῥὶηρ'. τοϊέ, τοοί), 

1506 8ἃ5 2 807. οὗ ὁράω, 866, ἰοο0]0, 

»ογοοῖσυο. 

εἶδος, -ους, τό (εἶδον), 5.06, ἀρρδα}- 
απ 66. 

εἰδότες, Β66 οἶδα. 

εἰκάζω, εἰκάσω, ἤκασα, ἤκασμαι, εἰκά- 

σθην (ἔοικα, εἰκός), {{|Π6 τ, ΘΟΉ Ια, 

ἵη767, δι ρροβδο; Ῥϑγῇ, Ρ858., 76- 

86η) 16. 

εἰκός, -ότος, ποιιύ. ραγίϊο. οὗ ἔοικα, 

μπαΐιγαῖΐ, ργοδαθίο, γοαδβογαῦίο, 

νυ οὐ σψιύμουύ ἐστί ἃπα ἴο]- 
Ἰονγθα ὍΣ 8οο. 8πα ᾿ἰπῆπ.;: εἰκότα 

λέγειν, Βα} τοπαΐ 8 γοαβοπαῦίο, 

11, 3, 6; ὡς εἰκός ΟΥ ὡς τὸ εἰκός, α8 
Ὧ5 ἰἰποῖμ, ἦγ αἰ ργοθαθι ἐμ, 111, 

1.21: 111..4..24. 
εἴκοσι, 1π660].. ἐϊσοτέῃ. 

εἰκότως, ἃν. (εἰκός), πιαὐτυν αι, τοϊέϊι 

σοοα γοαϑοΊη. 

εἴληφε, εἰλήφει, 566. λαμβάνω. 
εἰλήχει, 566 λαγχάνω. 

εἷλκον, 566 ἕλκω. 

εἱλόμην, εἷλον, οἰο., 566 αἱρέω. 

εἰμί, ἢν, ἔσομαι (ἴον ἐσμί, οα Τιαΐ. 

Θϑιηι, ἘϊηΡ'. αἼ1), δ 6, ΘΙ Π ΘΓ 85 06 

Βαρβύδη νγθ ν., δὃ6, δαἶδέ, ΟΥ̓ ἃ5 

ὃ. ΤΏΘΙΘ ΘΟΡτΪὰ; τὺ ριθα. ρθη. 

ἴη ψϑιΐοιβ ΒΘη565, δ6. βρη, η90 
7 γόην, δοϊοηρ ο, οοτ δὲς οἵ, οἱο.; 

οἴϊθηῃ σῖῦῃ ἀκα. οὗ ῬΟββθββου; 
ψ τ6]. πογαβ, ἔστι δ᾽ ὅστις, 
ἐἤθγ76 ἐβ ογ6 τοῖο, 1.6., δοτιο θοῦ, 

1, 8, 30; ἔστιν (ἦσαν) οἵ, 8οηϊ6, Ὗ, 
2, 14: ΒΙΠΔ1|8}}Ὺ ἢν οὕς, 1, ὃ, Τ η.; 

ἔσθ᾽ ὅτε, δοηχοίζηιο5, 11, 0, 9; οὐκ 

ἣν ὅπου οὐ, ουδογμιῦπονο, ἸΝ, Ὁ, 51; 

τὰ ὄντα, ζαςί5, ΙΝ, 4, 15 (Ὀα} ροε- 

8685 015, ΝΠ], 8, 22); τῷ ὄντι, ἴῃ, 

7}αεί, Ν, 4, 20; πηροϑιβ. ἔστιν (ἢν), 

ἐξ ἐδ (τυα8) ροβδίδίο, 1, 4, 4; Βοτηθ- 

{ϊπηθ5 σὶῦῃ ρϑυύϊο., 88 ἃ Ρϑιϊ- 

Ῥηγδβίϊο νΌ. ἔογτη, ἣν δυναμένηΞξ 

ἐδύνατο ΠῚ ἡ 19 π|; ἴθ ἹΠΠΗ. 

ΡῬΏγδβθρ, τὸ νῦν εἶναι, 70. ἐπ 

Ῥγϑϑοηΐ, 111, 2, 57; τὸ κατὰ τοῦτον 

εἶναι, α8 7α7 α8 {18 ξοίίοιῦ 18 

ΘΟΉΘΟγη66, 1, θ, 9. 

εἶμι, ᾿τηΡῇ. ἤα (67. Τιαῦ. 60, γ»6), 90, 

ὁοηι6, ργοοοθα. '"[ῚΘ Ρῥγβϑβ. ᾿παϊ]ο. 

ἢ 85 Σἰνγᾶυβ ἃ ἔπῦ. 5ΞΘη56 8 η6 50 

{[Π6 ᾿ἰηῆη. 8πα ρᾶυῦίϊο. ψ θη [ἢ 

ΤΠ ἰπσ., ἢν Ὁ; 1: ᾿πῆν. ἔθι, 1Π' 

Θχογύα 1008, Θοηλ6 ποιῦ, Π|κὸ ἄγε, 

ΝΙ],2,26; ὟἾΙΙ, 1,21; εἰς χεῖρας 

ἰέναι, ΘοἼϊ6 ἔο οἴοδ6 χιαγίογς, ΤΥ, 

{, 15; Ῥαυΐ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι, 

ὁοηι6 ἑπίο οτος ροιρθογ", 1, 2, 20. 

εἶπας, εἴπατε; 566 εἶπον. 

εἴπερ (εἰ- πέρ), ἐγ ἔγν, Γαοΐ, ἱ γοαϊῳ; 

ἐπαϑηνιοῖ, α8ς Υ], 1, 20. 

εἴπετο, 566 ἕπομαι. 

εἶπον, ΟἸΪῪ 2 8δοΙ.; {Πῃ 6 ῬΓΘΒ. ἴῃ 1156 

15. λέγω, Γαΐ. ἐρῶ, ρΡοτῇ, εἴρηκα, οἷα. 

(ες. ἔπος, τρογαὶ, σογ8ο; Ταῦ. ϑοοο; 

Ῥηρ.. 6ρΊῖ6), 5αψ, 5ρ6αΐς, ἐοϊ 1; ψὶτ 

1ηΠη., δία, Θοηνηναλια!, ἡιοῦθ. ῬΥῸ- 

Ῥ}οδ86. Τὴ 2 Ρ618. ἔογηβ ψ Ὲ 1 

ΒΟΥ. ΨΟΥΘ] ΟΟΟΌΓΪ, εἶπας, 11, 5, 28; 

εἴπατε, ἰγην., 11,1, 21. 

εἴργω, εἴἔρξω, εἶρξα, εἴργμαι, εἴρχθην, 

δ᾽υνιί ουνί, Κοορ ατοαῃ (ἐκ ΟΥ ἀπό 

νι ρθη.), ΝΊ, 8, 8; ἔαῦ. τη]. ἃ 5 

Ῥ858.. ὟἾ, 6, 16: ργουοδγέ, Πϊη- 

(161, ὥστε μή, 111, 3, 10; οἠμι ὅν, 

πδην τὴ, 111. 1. 12. 

εἴρηκα, εἴρημαι, 566 εἴἔρω. 

εἰρήνη, -ης, ἢ; Ρ6ας(6. 

νὼ 
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εἴρητο, 566 εἔρω. 

εἴρω, Θρῖο νῦ. οἵ ψΒοῇ [υΐ. ἐρῶ, 

Ρογῇ. εἴρηκα ἃ πα εἔρημαι, πα 8ΟΥ- 

Ῥ858. ἐρρήθην, ἃῖΘ 564 ἴῃ Αὐίϊο, 

ΒΌΡΡΙδι εὐ ηρ [8 ἔουτηΒ οὗ λέγω 

Δα φημί, δα, πιοηξίοτ; 8130, 

ἐοῖ], οΥ̓ΟΥ'., ἴνι τα ρϑιβ. Ρ855., {Π1, 

ΠΡ ΘᾺ 
εἰς (4150 ἐς, οὐἱρ. ἐν-5), Ῥσθρ. νι 

{Π6 8οο. οὨΪν, ἡγΐο. ἕο, τιρ ἰο; οἵ 

Ῥ]866, αὔξοι νβ. οὗ τηοίϊομ; Βουηθ- 

{ἰπ1685 [86 τηούϊοη 15 Ο]Ὺ ᾿πη 0 ]16α, 

11, 5, 33; οἵ ῥϑύβοῃβ (1π {86 Ρ].), 

Θβρθοῖδ!νγ οουηοη ἢ [Π6 

ΠΆΙΉ65 Οὗ ῬΘΟΡΪ6Β, ἐς Πισίδας, Ἰγιίο 

ἐπα οοτιγίγῳ ΟΥἹ ἐπα Εϊβιαταλι5) 
1, 1, 11, οἕς.; εἰς τοὺς. πολεμίους, 

ασαΐϊηϑὲ ἔα δηιθηιμ. συγ οησθν ἤδη 

ἐπί, ἸΨ, δ, 18; αἴξοσ. ἃ νυ. οἵ 
Βρθδικίηρ, εἰς τὴν στρατιάν, Κ,, 0, 

57: οὗ αἰτγϑοίϊοη. Οὐ ῬΌΓΡΟΒΘ, εἰς 

τὴν τροφήν, 1,1. 9: δον ἃ νὉὈ. οὗ 

Θχρομαϊηρ, 1, 3, ὃ: οὗ ΤηθάΒΌΓο, 

εἰς δύναμιν, ἐο ἐπα οαΐον ΟΥ̓́ ΟἿ 

φοιυον,, ΤΙ, 8, 23; τ ἢ ΠΌΤΆΘΓΔΙ5, 

μρ ἴο, αϑοιιΐ, 1, 2, 8; οὗ ὕϊπηθ, τ 

10, αὐ ΠΗ; ὙΠ ΘΥΌΒ. εἰς; Τὴν 

νύκτα, [017 {Πι6 τυϊσ]ιί, ΤΥ, ὅ, 15: 
εἰς δύο, ἐϊο αδγοαδί, ΤΙ, 4, 26; εἰς 

ὀκτώ, εἰσί ἄδορ, Ν11,1, 29. Τῃ 

ΘοΙαροβι[ἰοη εἰσ- ΒΙ 1 Π 65 Τηΐο, ἴηι. 

εἷς, μία, ἕν, σ6η. ἐνός, μιᾶς, ἐνός, 

ΠπτΘΙΤ8] 86]., οὐ; βοιηθίηθ5 

ἃ5 ἰπᾷοῖ. ρτόη. {Π8 τις, 1, 3,14; 

οοΙμ ἰηρα πὶ τις, 11,1, 19: 50 

εἷς ἕκαστος, ΝΙ, 6, 12; ἕνα μὴ, 

ΒΟΓΟΩΡΟΙ ἴμπδηῃ μηδένα, ὯῸ ΟἾ6, 

ν, 6, 12; οὔξϊοθῃ ἱπ ᾿πύθῃβινθ 

ΡὮΓΘΒΘΒ, 1, 9, 121.; 1, 9, 22, 

εἰσάγω (ἄγω), ἰοαα οὐ δγῖηρ {τι ΟΥ 

ἐπίο. 

εἰσακοντίζω 

7ατνο!η8. 
εἰσβαίνω (βαἰνωῚ, ογιΐογ', 960 οι ὑοατεὶ, 

Θηιθαν]. 

(ἀκοντί ζω), πεν ἐπ 

εἰσβάλλω (βάλλω), ἐιγοι; ἱτιῖο ; ἱπίτ., 

ἡπυακο; οὗ τίνεσβ, δηυρέψ τηΐο. 

εἰσβιβάζω (βιβάζω, βιβάσω οἵ βιβῶ, 

-εβίβασα, πιαΐδο6 “ΟῚ, ἐαιι86 ἐο δηυ- 

δαγο, ρεέ οπ ὕοανα. 
εἰσβολή, -ῆς, ἡ (εἰσβάλλω), ἐπιυαξβίοτι, 

ν,6, 1; δηΐγαπεο, ρα88,1, 2, 21. 

εἰσδύομαι (δύω), εγιέογ' ἐπ έο, 51} ΚΣ. ΟΥ 

μέ ἡπίο. 

εἰσέδραμον, 566 εἰστρέχω. 

εἴσειμι (εἶμι), σο ἴηι. εγυΐον', ΘΟΉι6 ἐγΐο 

ἐι6 ργεβοηοα οὔ; οἵ {βμπουρῆς5, 

ὁδοῦ τὸ: ΝΤΟ ὉΠ: 

εἰσελαύνω (ἐλαύνω)., τπατοῖ, Ἰπΐο. 

εἰσελθεῖν, Ξ66 εἰσέρχομαι. 

εἰσέρχομαι (ἔρχομαι), οοἸ6 γι, γι ἐο 

εἴσεται, 5866 οἶδα. 

εἴσοδος, του, ἡ (εἰς-! ὁδός), τῦαῃ! ἴτι͵ 

οηΐγαη66. 

εἰσπηδάω (πηδάω, πηδήσομαι, ἐπήδησα, 

ἰθα;}), ἰεαρ οὐ βδρτίηρ τηπίο. 

εἰσπίπτω (πίπτω), {αὶ ἐγιίο, γιι57ι 

ἑπΐο, ζαϊὶ προ. 

εἰσπλέω (πλέω), ξαϊΐ ἐπΐο. 

εἱστήκει, Ξ66 ἵστημι. 

εἰστρέχω (τρέχω), γιιγ, ΟΥ γι 5}, ἴηι. 

εἰσφέρω (φέρω), θ6α1" ΟΥ ΘΑΥΥ ἴτι. 

εἰσφορέω (φορέω), θ6αγ' ΟΥ̓ ΘΑΥΤᾺ ἵπῖο. 

εἴσω (εἰς), τοτέϊυϊηι,, ἐηδία!α Οἤ. 

εἰσωθέω (ὠθέω), ἐπιγιιδὲ ἔπι; ταϊᾶ., 

7οΥγο6 οὐδ᾽ 8 τοαῷ ἴηι. 
εἶτα, ααν., ἐΐπετι, ἐπογοιροτ, αὔέογ- 

τὐατεῖ8. 

εἴτε, οοῃ]. (εἰ-- τέ), ἀοα ὈΪΘα ἰῃ αἷ8- 

ἠαποίϊνθ οἰδαβοβ, τὐπμοέξου ... ΟΥ̓. 

ἐἶχε, 566 ἔχω. 

εἴωθα, 2 ροτῆ, 85 Ῥυθ5.. 8η4 εἰώθη, 

2 φγ])ρῇ. 85 ἱπηρῇ., οὗ δρῖο ν. ἔθω, 

ΡῈ αοδοιιίοπιοα (οΓ. ἔθος, τό, Ειι5- 

ἔοπι, ἦθος, τό, οπαγαοίογ, ἘΠ 6. 

οἰϊυῖς), θὃ6. ἀαὐοοιιϑίοηιοα, δα τὐοτεΐ, 

στ ἰηῆη., ΝἼΙΙ, 8, 4. 

εἴων, 566 ἐάω. 

ἐκ (Ὀϑέογθ νον }5 ἐξ), ὑσθρ. νι [ΠΏ 6 

5θ6η. (ο΄. 1μαἴ. 6, 65); (1) οὗ ΡΪ]δοθ, 
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οὐ οΥἹὨ, 7Υοηι, αἰοαμ 7ΥΟοηι; 8ο- 

οοταϊηρ ἰο τρεῖς Ἰαϊοιη οἴξθπ 

ΒΘ ΠΘΓΘ Βηρ, ΤΘΟΈΪΤΘΒ ἦγ ΟΥ 

ΟἾν, ἐξ ἀριστερᾶς, ογν ἐπ [674 ΤΥ, 

8, 2; (2) οὗ {ἰπη6, δΐηιοο, αὔέον, ἃ 6- 

πούϊηρ ἱπητηθαϊαῦθ ΒΘα τ Θη66, ἐκ 

τούτου, τ(ροτν ἐϊιῖ8, ἐπογοιροη, 1, 

2, 11; ἐκ τοῦ ἀρίστου, αὐ ον" Ὀγ6α]- 

7}αϑ8ὲ, ΤᾺ,0, 21; ἐκ παίδων, ΓγΟοΉι 

δομποοα, ΤΥ, 6, 14; (3) οὗ βουτορ, 

ἐκ τούτου, ἐῃ6 76 707.6, ἴη, Ο6ΟΊ1186- 

αιιθηο6 Οὗ {Πῖ5, 11,0, 4: τὸν ἐκ τῶν 

“Ἑλλήνων φόβον, ἐ6 ἔραν ἐηδρίγοα 

ψ ἰμ6 ΟὙθο1.8,1, 2, 18, οὗ {Π6 

δρϑηῦ ἢ Ρ855. ν Ὀ5.) ΓΠ ἸΟῊ ΤΆΓΟΥ 

ὕμβδη ὑπό, ἐκ βασιλέως δεδομέναι» 

1,1, ; ἐκ τῶν παρόντων, ἴῃ, υἱοῦ 

ΟΓ οὐ ργυοϑοηέ οἱγοιιηιδέαη 65, 

1Π|,2,3; ἐκ τῆς νικώσης (86. γνώμης)» 

ἴηι, ασοογααηοο τὐτέϊ, α πιαγονῖΐῳ 

υοΐο, ΝΙ, 1, 18; οὔϊθη ἔουταϊηρ' 

8αν. ΡὮΓΑΞΘΒ, ἐκ τοῦ αὐτομάτου, Οὗ 

ἐϊιοῖγ' οιύη, ασοογαὶ, 1, 3, 13; ἐκ τοῦ 

δικαίου, 7ιιϑέϊῃ, 1, 9,19; ἐκ παντὸς 
τρόπου, ἴη,), Θυογ τὐαῃ, Ὀῃ Ποοῖς 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ΟΟΙ͂, 111, 1, 48. ἐξ ἀπροσ- 

δοκήτου, π(πδα ροοοαίϊῳ, ΤΥ, 1,10; 

ἔκ τῶν δυνατῶν, α8 τῦοἷΪ α5 ἐπον 

σομα, ΤΧ, 2, 28, οἷα. 

ἑκασταχόσε, αν. (ἕκαστος), γι 6671} 

αὐγδοζίοῃ, ΤΠῚ, 5, 11. 

ἕκαστος, -η, -ον (Β5ῸΡ. ἴοττη; οΓ. 

ἑκάτερος), δασ, οὐθγ, δρᾶ οἵ 

ΤΏΟΓΘ ἤδη ᾧνο; {Π6 βἷηρ. οὔξοῃ 

βύδηαβ ἴῃ ἃΡΡοϑβ. ἴο 8 9]., 1, 7, 15. 

ἑκάστοτε, δαν. (ἕκαστος), ογ) ΘαοΪ, 

οοσαϑίοτ, αἰισαμ. 

ἑκάτερος, -α, -ον (ΘΟΙῚΡ. ἔοττη; οἤ. 

ἕκαστος), Θασῆ, ΟἹ ἔτῦο ἴῃ ἴΠ9 Ρ]., 

δοίῃ.; καθ᾽ ἐκάτερα, ογ, δοΐΐ, δΐ(168, 

Ν, 0. 1. 

ἑκατέρωθεν, δαν. (ἑκάτερος), ογὺ δοίῇ, 
816168. 

ἑκατέρωσε, 8αν. (ἑκάτερος), ἔη, δοίϊι, 

ατγνοοζίοτ. 

ἑκατόν, ᾿ἰη666]. (Οὐ Τιαῦ. οϑη ζει) 

οη 6 Ππιηαγ οί. 

᾿Ἑκατώνυμος, -ου, ὁ, Ποραξογηνιι5, 

8 ΘΏΨΟΥ ἔγοιη ΙΠΌΡΘ. 

ἐκβαίνω (βαίνω), 5ἔ60 οτιΐ, 65Ρ., αἰἴ8- 

Θηνδαγ; σὺ ζονέθ, ηνανοῖν οἱεΐ, 

ἘΝ 2.1: 

ἐκβάλλω (βάλλω), ἐῃγοιῦ αἰὐσαῃ, αὐῖυο 

οαΐ, οαροὶ, δαγῖ81ι. 

ἔκβασις, -εως, ἡ (ἐκ- βαίνω), α σοΐπρ 

ομΐ, τυαῷ Οτἱΐ, Ρα58. 

᾿ῬΙκβάτανα, τά, Βεθαΐίαπα, οαρὶζα] 

οὗ Μϑαϊδ, ἃ πα ΒΌΤΩΤΏΘΙ ΓΘΒΙ ΘΠ ῸΘ 

οὗ {π6 Ῥουβίδη Κίηρ. 

ἐκβοηθέω (βοηθέω), οΘοΉν6 ΚοΥ̓ ἤ, ἐο ἐ]ι6 

γ680Έ6. 

ἔκγονος, -ον (ἐκ- ν' γεν), δογη ΟΓ; οἱ 

ἔκγονοι, Ποδοοπααγι5, 111, 2, 14: 

Οὗ δῃϊτηδὶβ, τὰ ἔκγονα, ψΟΜΉΟ, 

ΤΥ, 5,25. 

ἐκδεδράμηκα, 566 ἐκτρέχω. 

ἐκδέρω (δέρω, δερῷ, ἔδειρα, δέδαρμαι, 

ἐδάρην, ἤαψ, 67. Ἐππρ. ἐδαγ), εἰν 

ΟἹ {πὸ εἴη, ἤαμ. 

ἐκδίδωμι (δίδωμι), σΐυα τἴρ, 588Υ- 

γεγηαἰ6 7; σῖυθ αὐσαῃ ἕν, ἡναγγίαρα, 

ΙΝ, 1, 24. 

ἐκδραμεῖν, 566 ἐκτρέχω. 

ἐκδύω (δύω), 5ἐγρ ΟΠ; τοϊᾶ. πὰ 

2 8ΟΥ. δοῦ., βέγρ οηδϑβοῖῇ, ΤΥ, 
8, 12. 

ἐκεῖ, δᾶν., ἐθθγο, ἔπ ἑμαΐ ρίαοο, 

ἐμτέ6 7. 

ἐκεῖθεν, αν. (ἐκεῖ), ἐμιοηιοο. 

ἐκεῖνος, -η, -ο, 61. Ῥτοη. (ἐκεῖ), ἐπαΐ, 

ἐπιαΐ ΟἼ6, Πι6, οἵ ἃ ῬΘΥΙΒΟΙ ΟΥ {Πϊηρ 

τϑιηοΐθ ἔτσοτη ἴῃ βρϑϑῖϑυ, οἥ. 

Ταῦ. 116; Βογηθύϊτηθβ ΤΠΘΓΘΙΥ ἃ ἢ 

ΘΙ δύϊο {Π]τὰ Ρθυβ. Ῥτοη. 

ἐκεῖσε, 8αν. (ἐκεῖ), ἐο ἐπαΐ ρίαοο, 

ἐπτίπον. 
ἐκέκτησο, 566 κτάομαι. 

ἐκήρυξε, ἐκηρύχθη, 566 κηρύττω. 

ἐκθλίβω (θλίβω, θλίψω, οἐ6., 5ᾳτι6626), 

8ητ66 26 οτέ, ογοιυα οτἰΐ. 
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ἐκκαλύπτω (καλύπτω, καλύψω, ἐκά- 

λυψα, κεκάλυμμαι, ἐκαλύφθην), «Ἡ- 

ΘΟΥΟΥ. 
ἐκκλησία, -ας, ἡ (ἐκ- ἰΚαλέω; ο7. Ἐ)ηρ'. 

δοοϊοκίαδεϊο), αϑϑθηϊίῃ, ηιοοίης. 

ἐκκλησιάζω, ἐκκλησιάσω, Ποϊά απ 

αϑ8ϑθηιδῖῃ. 

ἐκκλίνω (κλίνω, δοηα), θοπα οὐ οὗ 

ἰΐηιο, στο τὐαῃ, οὗ ΤΟΟΡΒ. 

ἐκκομίζω (κομίζω), φαΥ̓ΤΉ ΟἹ οὐ οτέ; 

οὗ ἴτοορβ, δυίηρ οὔ, ΝΙ, 6, 86; 
τηϊᾶ., ΘαΥΥΉ ΟΝ 70. οτνδ8 οιὔῦνι, 

«36, , 2, 19. 

ἐκκόπτω (κόπτω), οὐΐ ΟἿ᾽ οὐ ατϑαῷ, 

οὐ αοιυύτ. 
ἐκκυβιστάω (κυβιστάω, ἐπνιηιῦϊο, 67. 

κύπτω, 5100}, ἐτιγην. αἱ ϑΒοηιογ απ. 

ἐκκυμαίνω (κυμαίνω, 8ι0ε|1, 51|706; 

κῦμα, τὐαῦ6ὺ), Οίϊϊοιυ οὐ, οὗ {Π6 

οατνὶπρ ἔγοηΐ οἵ ἃ ομυρίηρ 11η6 

οἵ ὑτοο 5. 

ἐκλέγω (ἐκ- λέγω, σαΐπον, ρίοϊρ, ο΄. 

συλλέγω), ρίοῖϊς οι, 8οιοοί, ταϊαὰ., 

οἤοο86. 
ἐκλείπω (λείπω), ἰραυο, αϑαπαοπ; 

αὶ εἰς, ἰοαῦα οὐδ ρίαρθ ΤΟΥ 

αποΐπον, ἴοαυα απα δα ἴο, 1, 2, 

24. Ἰηύγϑη5., σῖυο οὐ; οὗ ΒΠΟΨ, 

πιοῖέ ατσαῃ, ΤΥ, Ὁ, 15. 
ἐκμηρύομαι (μηρύω, τοἵγ 1), τοἱτια οὐ; 

οὗ 8η διϊηγν, ἀοῇῖο, ΝῚ, Ὁ, 22. 

ἐκπέμπω (πέμπω), 8επα οιἱΐ, 8θπα 

αὐῦαμ; ταϊᾶ., βοναὰ αὐοαρ ΚὙΟΉι 

οπ 8617, αἰδηνῖδ88, Ν, 2, 21. 

ἐκπεπληγμένος, ἐκπεπλῆχθαι, 866 ἐκ- 

πλήττω. 

ἐκπεραίνω (περαίνω), δγῖηρ, ἕο ΘΟΉϊ- 

ρίιοίϊον,, αοοοηιρίδνι; ΜΓ ὥστε, 

δγίηρ {τέ αδοιιΐ ἐπαΐ, Ν, 1, 18, 

ἐκπηδάω (πηδάω, ἰ6α}), ἴοαρ ζοΥΈ]ι. 

ἐκπίμπλημι (πίμπλημι), Π1} τι. 

ἐκπίνω (ἐκ-[-πίνω), αἰγηϊ; τιρ, αν αἴ, 

φια. 

ἐκπίπτω (πίπτω), ζαϊϊ ον; οοτὰ- 
ΤΩΟΠΪΥ ἃΒ Ρᾶ8β8. οὗ ἐκβάλλω, δ6 

θαγϑηοα, οαϊίοα; οἱ ἐκπεπτω- 

κότες, {}ι6 φαττ]65, 1,1, 1; οὗ ν]ο]οπΐ 

τηούϊοη, 7115}. ΟΥ Πα Οὐ, Υ,, 

2,11; 67. Ν, 2,31; ὃ6 οαϑβὲ ατυαῇ, 

δ)υἱριυγεοϊοα, ΝΊ, 4, 2. 
ἐκπλαγείς, 566 ἐκπλήττω. 

ἐκπλέω (πλέω), δατὶ Κογέἢ, οὐ ατϑαῃ. 

ἔκπλεως, -ων, 56. τῷ (πίμπλημι), Πιοα 

μ0, ηιῖέο Κι. 

ἐκπλήττω, 2 8Δ0Γ. Ρᾶ55. ἐξεπλάγην 

(πλήττω), δἐγῖμα οιἱέ (οὗ ΟΠΘ᾽Β 

ΒΘηΒΘ5); Ρᾶββ, δοο απιαξοά, 

δίαγέϊοα, δοαγοα οὐ Οὗ ον δ᾽ 8 ιοῖί5. 

ἐκποδών, Δαν. (ἐκ-Ε πούς), οὐὐέ ΟἹ {6 

τὑαῃ; ἐκποδὼν ποιεῖσθαι, ρει οτέ 

οΓ ἐπ ταν, 1. 0, 9. 

ἐκπορεύομαι (πορεύομαι), 00 7ογΥ 1}, σο 
Οεΐ. 

ἐκπορίζω (πορίζω), ργουΐαο, ργὴΟΘι6. 

ἔκπωμα, -ατος, τό (ἐκπίνω), αγ͵γηϊοῖηο- 
οι. 

ἐκταθείς, 566 ἐκτείνω. 

ἑκταῖος, -α, -ον (ἕξ), οτν ἐΐι6 βέα! ἢ, ἀαῃ. 

ἐκτάττω (τάττω), ἀγαιν οὐ ἴηι, θαΐζέϊο 

ΑΥ̓ΤαΉ. 
ἐκτείνω (τείνω), 5ἐγοΐο}, οτιέ; ἐκταθείς, 

δ γοίομοα οὐ αὐ Κι} ἰοησέϊ (οἵ 

ἃ Β]ΘοΡου), , 1, 2. 
ἐκτοξεύω (τοξεύω), 5 οοὐ αΥ̓ΤΟιῦ8 ΚὙΟΉι. 

ἐκτός, δαν. (ἐξ), οτέδία οἵ, αρανὲ 

7 γοΏν. 

ἕκτος, -ηἡ, -ον (ἕξ), δἱωΐϊ. 

ἐκτρέπω (τρέπω), ἐτιγγ. Οὐ ; Ῥᾶ55. ἀηα 

2 8ΟΙ. Τηϊα, ἐτραπόμην, ᾿ῃΐΓ8 8.» 

ἔτη, αδΐαο, ΤΥ, ὅ, 15. 

ἐκτρέφω (τρέφω), δγηρ τι, γ6αΥ. 

ἐκτρέχω (τρέχω), γγ, ΟΥ 718}. ΚΟΥ ]ι, 

για α βαϊῃ. 

ἐκτῶντο, 566 κτάομαι. 

ἐκφαίνω (φαίνω), βῃοιῖῦ Κον ἢ, Ὀγίη αι ἐὸ 

ἰρΠέ; οἵ νᾶγ, ἀθοίαγνο, 111, 1,160. 

ἐκφέρω (φέρω), δεαγ' οτΐ, ΘαΥΥ Οἱ; 

τὶ πόλεμον, δεσίη, 111, 2, 29; οἵ 

πον5, οἶθ., γϑρογί, ανηοιῆοε, 

1: 9.11 
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ἐκφεύγω (φεύγω), 66 οτιἱ οὗ, 166 

αἰῦαῃ, δβϑοαρθ; Μιὰ μή 8ῃηὰ 

1πῆη.;, 1, 8, 2. 

ἑινών, -οὔῦσα, -ὄν, εὐὐϊΐη, ΟΥ̓ ΟἾ6᾽8 

οὐὐην οἸιοΐοο; οἵἴζθη Ὀθϑῦ τοπαθγρα 

48 δᾶν., τοὐϊ τη ίμ. 
ἐλάα, οΥ ἐλαία, -ας, ἡ, οἴἶυθ ἔγ66, 

οἰΐζυε. 
ἔλαβον, 5606 λαμβάνω. 

ἔλαιον, -ου, τό (ἐλάα), οἷἦυο οἱϊ, οἹϊ. 

ἐλάττων, -ον, 9.6 Π. τ-ονος (ἐλαχύς, 

δηναϊ!; οὔ. Τιαῦ. Ἰουΐδβ, Βὶπηρ'. {0 701) 

πιθθα 85 ΘοΙΏΡ. οὗ μικρός, βηναϊθΥ, 

ἴ655, ἴῃ Ρ]., ζειθογ; ἔλαττόν ἐστι, 

νι ῦ ἢ 1ηΠη., ἐΐ 18 α ἰ65867' ἐϊυΐηο 10, 

ὦ.6., ἐξ 18 δαϑίον' ἰο, ΤΙ, Ἱ, 85. 

ἐλαύνω (ἐλῶ, ἤλασα, ἐλήλακα, ἐλήλα- 

μαι, ἠλάθην), αγῖυο, γίαθ, ηναγοῆ, 

805. ΟΥ ΜΙ 8οο. 

ἐλάφειος, -ον (ἔλα φοΞ), ΟΥ̓ ΟΥ δεϊοηο- 

ἕπιρ ἰο ἀδο»; τὰ ἐλάφεια (86. κρέα) 

πυοηΐδοτι, 1, Ὁ, 2. 

ἔλαφος, -ου, ὁ, ἡ, 667, Υ ΘΠ Ὶ οἴδρ 

οΥ' ΒΙπᾶ. 

ἐλαφρός, -ά, -ὁν, οι, 0 ]ἰ-αγηιοα, 

πϊηνθίο, αοὐΐυο. 

ἐλαφρῶς, αν. (ἐλαφρός), 

ἠνϊηιθίμ. 

ἐλάχιστος, -η, -ον (ο΄. ἐλάττων), αδοα 

85 50}. οἵ μικρός, ἰφειδί, δηναϊοϑὲ, 

1η Ρ]., ἠειυοϑὲ; τοὐλάχιστον, 88 

δᾶν., αὐ ἰοαϑί, Ν, Ἱ, 8. 

ἐλέγχω (ἐλέγξω, ἤλεγξα, ἐλήλεγμαι, 

ἠλέγχθην), δααηνῖηα, φᾳιιθδίϊοη, 

γογιέο, οοπ τοί. 

ἑλεῖν, 566 αἱρέω. 

ἐλελίζω, ἠλέλιξα (ἐλελεῦ, ἱπαϊ αὐϊνο, α 
τα} ΟΥ̓), ΟΥ̓; ἐλελεῦ, γαΐδ6 ἐΐ6 

αὐαλ' ΟΥ̓; 4Γ. ἀλαλάζω. 

ἑλέσθαι, 566 αἱρέω. 

ἐλευθερία, -ας, ἡ (ἐλεύθερος), 1 δογέῃ, 

7γοοαοΏι. 

ἐλεύθερος, -α, -ον, 7γ66, ἡπἀορογαοηί. 

ἐλέχθησαν, 566 λέγω. 

ἐλήφθην, 566 λαμβάνω. 

{ρέϊῃ, 

ἐλθεῖν, 566 ἔρχομαι. 

ἕλκω, ᾿τηρ΄. εἷλκον, αγας, αγαιο. 

Ἑλλάς, -άδος, ἡ (ε΄. Ἑλλην): (1) Ηοϊ- 

ἴα8, ΟΎ6666, ἴῃ ἴΠ6 ψιαθβῦ 56η56, 

η6 ατθοὶς νου]; (2) Ποία, ἃ 

ΟΙΔη οὗ Μυρβῖδ, ψὶΐθ οὗ αοη- 

5.105 8ηα Ποβύίθββ οὗ ΧΘθΟΡΠΟΗ, 
Ἅ{Ὶ: 8: 8: 

Ἕλλην, -ηνος (67. Ἑηρ.. ΗοΙ]οτἴο), ἃ 

ΟὙ ΘΟ. Τὴ {πη ἀπαδαβῖ8 ρϑποῖ- 
4} ἀοδιρηδίϊηρ [Π 6 ΟὙθοὶς τηθυ- 

ΘΟ οὗ Ογήὰβ; 8ἃ5 86). 

ΟΎοοκ, 1, 10, 1. 

ἑλληνίζω (“ Ἑλλην), 5ρε6αῖϊς ΟὝΘΟΪ. 

Ἑλληνικός, -ή, -όν (Ἕλλην), Ηεῖ- 

ἰδθγυῖο, ΟὙ οἴ; τὸ Ἑλληνικόν, ἐῇμ6 

ΟὙ ΟΣ αΥ̓Ἠι. 

ἑλληνικῶς, δαν. (Ἑλληνικός), ἦγ, ΟὙ ΘοἾο. 

Ἑλληνίς, -ίδος, ἡ (Ἑλλην), ἔθτη. 84]. 

ΟὝ ΘΟ. 

ἑλληνιστί, δᾶν. (ἑλληνίζω), ἦγ, ΘὝΘΟΪο. 

“Ἑλλησποντιακός, -ἡ, -όν (Ἑλλή- 

σποντοΞς), Οἵ ΟἸἐ165, ἔψίηρ ον ἐΐι6 

ἩΗοἰοβροηΐ. 

“Ἑλλήσποντος, -ου, ὁ (Ἑλλης-- πόντος), 
ἐπ6 Ηοἰοδρογτυί (568 οἵ Ἠδ6]16), 

ἐπα 1) αγααηο1168. 

ἐλπίζω, ἤλπισα (ἐλπίς), ἤορο, οα:;ροοί. 

ἐλπίς, -ἰδος, ἡ (67. Ταῦ. νοϊιιρίαϑ8), 

ἤορο, θα ρεοξαΐϊοη. 

ἐμ-,» ὈΥ ΘΌΡΠΟΠΥ ἴον ἐν- Ὀρθίογθ 

14.018]5. 

ἔμαθεν, 560 μανθάνω. 

ἐμαυτοῦ, -ἢς, ΤΟ ῆθχ. Ῥτοη., Ρ]. ἡμῶν 

αὐτῶν, οἶς. (Βὔθτη οὗ ἐμέ-Ἐ αὐτός), 

ΟΥ̓ ηιμ,56 1}, ηυμϑβοζ. 

ἐμβαίνω (βαίνω), σο0 γι, Θγιΐ67, Θηϊ- 

δας, 8ῸΞ. ΟΥ̓ ΜΥῚΓΠ εἰς 8ηα 86ο. 

ἐμβάλλω (βάλλω), οαδέ οΥ ἐπγοιῦ ΤΉ, 

»ιιξ πη, ἰμγοῖῦ Ὀοογθ (χιλὸν 
ἵπποι5). 1, 9, 271: τηΐγϑηβ., οὗ γἴνθυβ, 

Θηρέμ τγο (εἰς), 1, 2, 8: ἴῃ γη1]1- 

ὕατυ 18 ηρ’., πναΐο αὐγὰ γα β,οΉ, ΟΥ 

αὐξαοῖ;; πληγὰς ἐμβάλλειν, ἐγ οΐ 

δίοιυ5, 1, Ὁ, 1. 
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ἐμβιβάζω (βιβάζω, βιβάσω οὐ βιβῶ, 

ἐβίβασα, ἡναΐδ6 (0), ὁανι86 ἐο Θην- 

δανγῖρ, ρενέ ον θοαγα. 

ἐμβολή, -ἢς, ἡ (ἐυβάλλω), ἑηηυαϑβίοτ. 

ἔμεινε, 566 μένω. 

ἐμέω, “ἤμουν (Τιαὖ. σοηῖο, στοηυϊέ; 6. 

Βηρ,, οηιοέϊο), τοηντέ. 

ἐμέμνητο, 866 μιμνήσκω. 

ἐμμένω (μένω), 5έαμ {η. 

ἐμός, -ἡ, ὁν (ο7. ἐμέ, Τιαΐ. ηιθιι8. Ἐηρ, 
Ή}}}}, 11}. Ἠνΐηι6. 

ἔμπαλιν, αν. δαοὶε; ἴῃ [6 ἀπαθαϑ8 
Ια 5 ἢ {Π6 «τύ. τοὔμπαλιν, 

1, 4, 15: εἰς τοὔμπαλιν, 111, δ, 18, 

ἐμπεδόω, ᾿τηρῇ. ἠμπέδουν, ἐμπεδώσω; 

οἕο. (ἔμπεδος, Πα οα ἴηι, ἢ σγοιιηα, 

νη), ποιὰ ζαδέ, αοἴαάο ὃψ, 111], 

2,10. 
ἔμπειρος, -ον (ἐν -ἰ- πεῖρα), ἀὐηπαϊοηΐοα 

«οἱ, οορον θη σε. 

ἐμπείρως, αν. (ἔμπειρος), εὐὐέῃ, θῶ Ρ6- 
γίοτιοο; ἐμπείρως ἔχειν, σ6η.,) Ὅ6 

ρονβοπαϊίῃ αοαιαϊηίοα εὐτέ]ι, 11, 

6,1, 
ἐμπίμπλημι (πίμπλημι), {11 {ι1], 5αΐ- 
ἐμ; Ῥᾶββ., δὃ6 Πἰοα αὐτί], 1, 10, 
19: ὑπισχνούμενος οὐκ ἐνεπίμπλασο, 

μοῦ, οοπϊαγ  βαΐο μουν 5οι ῇ τοι, 
Ῥγοηιυϊδίηισ, Ν ΤΙ, {, 40. 

ἐμπίμπρημι (πίμπρημι, πρήσω, ἔπρησα, 
θιι)}), 86ἐὲ οὐν 3760, διιῦη. 'ΤῺΘ 

ΒΙΠΏΡ016 νΌ. ἰ5 ροθίϊο. 

ἐμπίπτω (πίπτω), ξαϊὶ τὐροη, 8θῖζε, 

αἰζαοῖε; οὗ ᾿πουρθίβ, οὐομ ἔο, 

1 2. ΟΣ δήθ: 

ἔμπλεως, -ων, Ρ6Π. -ὦ (πέμπλημι), Κι 

οΓ (Θ66ῃ.). 
ἐμποδίζω (ποδίζω), μήνα, ἱηυρθα6. 

ἐμπόδιος, -ον (ἐν- πούς), ἦγ, {16 ᾿τῦῶρ, 

μιν ονῖηο ; τὸ ἐμπόδιον, ἐἢ6 Πϊη- 

ἄγαηοο, ΝΊΙ, 8, 3. 
ἐμποδών, δᾶν. (ἐν-{- πούς), 0 7076 ΟἿ 6᾽ 8 

7εοΐ, ἐπ, {16 τὐαμ; ἐμποδὼν εἶναι, 

6 πη, ἐπα ταν, Ἰυϊηναῖον. 

ἐμποιέω (ποιέω), οὐ αἵ ἴγν, ἴηι. 017. ἴῃ. 

ἐμπολάω, ἐμπολήσω, οἰο., σαΐπ, οΥ 

γοα χα ὃμ 8αῖο, ΤΙ, ὅ, 4. 

ἐμπόριον, -ου, τό (ἔμπορος), ἐγααίϊηρ- 

γίαορρο, δηιρογίιην. 
ἔμπορος, -ου, ὁ (67. πορεύομαι), Ἠ167᾽- 

οαηΐ. 

ἐμπρήσαντες, 566 ἐμπίμπρημι. 

ἔμπροσθεν, ἃν. (ἐν- πρόσθεν), δ6- 

7}ογο, ἐν, ἤγοπέ οἵ, νι ρθη... 1, 

8, 23; ΤΥ͂,ὅ, 9; ὁ ἔμπροσθεν λόγος, 

ἐ)6 ἤογοσοῖηρ, παγγαίῖυο, 11,1,1: 

οἱ ἔμπροσθεν, ἐπιοξα ἔπ, Κγοπί, 111, 

4, 48, οἰο.; τὸν ἔμπροσθεν χρόνον, 

μιπονίο, ΝῚ, 1, 18; τὰ ἔμπροσθεν, 

ἐπα ἤγουν ραν οΓ ἐπα δοαψ, οοὴ 

ἰταβίθα ψιῦ {86 Ῥβδοῖϊς, Υ, 4, 32, 

Ραὺ ΥἹΙ, 8, 14, ἐΐπ6 οοιηῖ ἴηι 

7γοηί. 
ἐμφάγοιεν, ἐμφαγόντας, 566 ἐνέφαγον. 

ἐμφανής, -ἔς (ἐν- φαίνω), ουταεϊογι, 

ηναγῖ[ο8ὲ; ἐν τῷ ἐμφανεῖ, Ορεγιῖῃ, 

ΤΠ Ὁ 5: 
ἐμφανῶς, δαν. (ἐμφανής), οροηῖῃ, Ψ, 

4, 33. 
ἐν, ργθρ. σι τῃ6 ἀαῦ. ον ([μ8ἴ. 

8ηα Ἐμηρ. ἐπ), ἔπ; (1) οὗ ρΡ]δοθ, 

ὧη, αἱ, τι ἐπα ηιϊαιδὲ οἵ, αἸλοτ(, 

δοΐζογτο; ἐν ὅπλοις, τ“{0)61675' ΑἸ Ἠϊ8, 

111,2, 28; ἐν τῷ γε φανερῷ, ορογῖῃ 

αἱ ᾿οακὲ, 1, ὃ, 21; ἐν ὀφθαλμοῖς, ἐν 

δία, ΤᾺ, δ, 29; (3) οὗ {ἴπλ6, ἴη, 

απο, τοὐξμῖη, αἱ, οἴϊοη ἐν 

τούτῳ, ηιοαγιιο]ῖϊο, 1. Ὁ, 15; ἐν ᾧ, 

απινῖη τοϊυίοῖ, ἐΐηχνο, αὐ]υῖϊο, 1, 2, 

20; 50 ἐν αἷς (56. ἡμέραις), 1, 2, 10; 

(3) οὗ πιθϑη5 ΟΥ᾽ ΤΠ Π6 1, {)ι, το τέ, 
Ὅψ, 11, 5,117. Τῇ οοτηροβι(οη ἐν- 

ὈΘΟΟΠΊ65 ἐγ- Ὀοΐοτθ ἃ Ρα]δΐδὶ, «πα 

ἐμ- Ὀδίοτθ ἃ 18.018] οὐ Ὀθἴουθ μ. 

ἕν, 566 εἷς, 

ἐναγκυλάω (ἐν--ἀξγκύλη, ἐπμποη9), πὲ 

εὐὐι}, ἃ ἐποπς, οὗ νοι! ηβ, ΓΥ͂, 
Ὁ, 81. 

ἐναντιόομαι, -ὥώσομαι, οἰο. (ἐναντίοΞ), 

ορροϑο, κτοὐξ ιπέανα. 
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ἐναντίος, -α, -ον (ἐν- ἀντίος), Ορρο- 

δἽΐ6, Οὐδ᾽" ασαϊη 5, Γασίηρ, οὁ}- 

}οϑβοα ἴο, Πποϑδέϊο; οἱ ἐναντίοι, ἐἢ6 

δπθηι, ΝΙ, ὃ, 10; τἀναντία, ἐδι6 

γούογ786, Ν, 0, 4: τἀναντία στρέ- 

ψαντες, ἐπγηγ) ἦτ, ἐπ6 ορροϑβίΐο 

αἱνοοίίοη, ζαοίηρ αδοιιέ, ΤΝ, 3, 

92; ἐκ τοῦ ἐναντίου, οη, ἐμ6 ορρο- 

8210 δι; ἘΝ: 1) Ὁ- 

ἐνάπτω (ἅπτω), Κίπα!ϊο, 86ἐ οΥν Π76. 

ἔνατος, -ἡ, -ον (ἐννέα), γιΐη {}". 

ἐναυλίζομαι (αὐλίζομαι), δίυοια!ς οΥ 

Θη αΊ 0 ἴηι. 

ἔνδεια, -ας, ἡ (ἐν-[ δέω), 666], τσαγιΐ, 

δοαγοϊίῃ, ρουογέῃ. 

ἐνδείκνυμι (δείκνυμι), 5ἤοιῦ, 5Ποιῦ 

7ογίν, ἀφδοίατγο, ταϊὰ., ΝΊ, 1, 19. 
ἑνδέκατος, -η, -ον (εἷς-Ε δέκα), οἰουθφη]ι. 

ἐνδέω (δέω), Ια]; ἰῇ Ρ615., ἔποῦο ὁ5 

πορα, ΟΥ̓ (66 η.}); ἑώρα πλείονος ἐν- 

δέον, 6 βατὺ ἱπαΐ ἐΠογ6 ἀὐαι5 γιθθα 

ΟΥ̓ πνοῦο (τσ ατηθηί), Ι, 1, 51. 

ἔνδηλος, -ον (ἐν-" δῆλος), ουϊταοηΐ, 

»ίαΐη, πιαπ [68]. 

ἔνδημος, -ον (ἐν-᾿ δῆμος, απ, ρε0- 

»16)ὴ, παΐξΐυο, αὐ ΠΙΟΉΟ; τὰ ἔνδημα, 

Πποηι6 γευθηλιο8, ΤΙ, 1, 27. 

ἐνδίφριος, -ον (δίφρος), ογ, {6 5αΉἼϊ6 
δϑαΐ αὐἰΐῃ, ογιο, αὐ οτ 65 ἐαθῖο. 

ἔνδοθεν, ααν. (ἔνδον), 770, τὐἰ{] γι. 

ἔνδον, δαν. (ἐν), ἐγι5ῖε]6, «τ γι. 

ἔνδοξος; -ον (δόξα), οἰογίοιι8, ΓαἩϊοιι 5; 

οὗ οὐῦθῃβ, ρογέοηατϊηςρ σίογῃ, ΝΊ, 
1:28. 

ἐνδύω (δύω), ρειἐ ΟΉ; ἴῃ Ρϑυῇ. ἔθπ θα, 

ιὐθαγ, Υ, 4, 18. 

ἐνέδρα, -ας, ἡ (ἐν- ἕδρα, 86αι1), αὭι- 

διιβδοααο. 

ἐνεδρεύω, 8ΔΟΥ. ἐνήδρευσα (ἐνέδρα), 5οἐ 

απ απιδιι8}., 116 ἔη, αἩιδιι 5}. 
ἐνεῖδον (εἶδον), 566, Οὗ 507.0 6 γι. 

ἔνειμι (εἰμί), δ6 ηι, 6 ογι, 6 ἐ]ι6 76. 

ἕνεκα ΟἿ ἕνεκεν, ΤΠ ὈΓΟΡΘΙ Ρ͵ΤΘΡ.; 56 η- 

ΘΓΆ]]Υ ροβῦ ροβ., οὐν αὐσοοιιγέ οἵ, 

7οΥ ἐπι6 δαῖο οἤ. 

ἐνενήκοντα (ἐννέα), γιἱγηιοΐμ. 

ἐνεός, -ά, -όν, αἰ τιηιὉ, εἰς αὐ απαὶ ατπιηιϊῦ. 

ἐνετός, -ἡ, -όν (ἑτός, νΘΥ 8] οἵ ἕημι), 

δὲ ΟἿ, ἐηδέϊσαίει! δῳ (ὑπό), Ν ΤΙ, 

0, 41. 

ἐνέφαγον (ἔφαγον), ΟΠΪΥ 80Ι., δαΐ 

Πα .11}, εαὐ δοηιοίμϊηρ. 

ἐνεχείρησαν, 866 ἐγχειρίζω. 

ἐνέχυρον, -ουὅ, τό (ἔχω), ρίοαφο, 56- 

ον. 

ἐνέχω (ἐχω), ποϊα ἔπι, Θηζαπσίο. 

ἔνθα, ἃαν. οὗ Ρ]δ 66 ΟΥ' {1π|6 (ἐν), ΓΘ]., 

τοῦ οὐ τὐ]υϊέϊιογ; αθτη., ποῦ; 

Οὗ {{π|6, ἔμοη, οἴΐθη τὶ οιη- 

ΡΠ δίϊο δή. 

ἐνθάδε, δᾶν. οὗ Ρ]δοθ (ἔνθα), ᾿νἱέἤοΥ, 

ἢ 678. 

ἔνθαπερ, 8αν. (ἔνθα), 71:56 τ0] 676. 

ἔνθεν, Ἰο084] διῖν. (ἐν), αἀθ6η., 77 1 

ἐμοῦ, ἐπϑηι 6; ΤΟ ]., τυ] θη 6; ἔνθεν 

. ἔνθεν, ον, ἐπὶ8 δα... οι 

ἐμαί; δοί!ι 

81.168. 

ἐνθένδε, Ιο68] ἃαν. (ἐν), 7γ0ηὶ {18 

»ίαςσο, μοηοθ; οἵ Ῥϑύβοῃβ, 1], 

{, 11 (ΞΞ ἀφ᾽ ὑμῶν). 
ἐνθυμέομαι, ἐνθυμήσομαι, ἐντεθύμημαι, 

ἐνεθυμήθην (ἐν -ἰ θυμός), θέα" {ηι 

ηυΐγιεῖ, γοῇοοεΐ, σοη δέου; Ῥοσί., 

1 παῦὸ ποΐεαι, οὔδεγυοα, 111], 1, 

48. 

ἐνθύμημα, τό (ἐνθυμέομαι), 

ἐποιισΐ, ἑαίοα, ῥα. 

ἐνθωρακίζω (θωρακίζω), γιιἐ ογν ΟΥ̓ Θ᾽ 5 

δγοαδίρίαΐεα; Ῥοτῖ. Ρᾶ55. ὈδΙΌΟ. 

ἐντεθωρακισμένοι, οἰαοὶ ἴηι, ΑΥ̓ΉΙΟΥ, 

ΥΙΙ, 4,10. 

ἔνι, ἴ0Γ ἔνεστι, 566 ἔνειμι. 

ἑνί, 566 εἷς, 

ἐνιαυτός, -οὔ, ὁ, ψ6α17; κατ᾽ ἐνιαυτόν, 

φοαγίμ, αὐνηιας. 

ἔνιοι, -αι, -α, ΒΟΏ16. 

ἐνίοτε, δαν. (ἔνιοι []-Ἐ ὅτε), 80Ή16- 

{ϊηι68. 

ἐννέα, 1π6160].. γι ἴγι6. 

ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ΟἿ, 

τατος, 
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ἐννοέω (νοέω), πατο ἐπι πιῖγια!, ἐ]υΐτι]ο. 

αἀουῖδο, ροπαᾶου; ΜιΓΠ μή, {667 

ἐπαΐ, ΤᾺ, 2, 18; τη]ά., οοηπϑβίαου, 

γοΠοοί. 

ἔννοια, -ας, ἡ (ἐν-Ἐ- νοῦς), ἱἐποποπέ, 

γοΠοοίίοτ. 

ἐνοικέω (οἰκέω), ἴτε γι, τη πα, οἱ 

ἐνοικοῦντες, ἐἢι6 Τγ]ιαὐτέατι 8. 

ἐνόπλιος, -ον (ἐν-Ἐ ὅπλον), π ΑΥ̓Ή 8; 

ΙΓ ῥυθμός, πιαγέϊαὶϊ, ΝΊ, 1, 11. 

ἐνοράω (ὁράω), 566 πη, (Ξοτηο . ΠΡ ΟΥ 

ΒΟΙΠΘΟΟα"): 

1 866 πιαηῃ γοαβολϑ8 (ἴῃ {Π6 ῥτο- 

76οὐ) τολῳ, 1, 3, 15. 

ἑνός, 566 εἷς. 

ἐνοχλέω, -ἥσω, 8ΔοΙ. 8πα Ροιῖ. ΜΊῊ 

ἀου Ὁ]6 δυρτηθηῦ ἴῃ 81] νοὶ 8 

(ε΄. ὄχλος), ογοιτα προτ, ἐγοιθῖο. 

ἐνταῦθα, δ΄ν. οὗ Ρ]ᾶοθ, 676. ἐποῦο; 

Ἰοοβϑὶν, ἐμέίπον; οὗ {ϊπηθ, ἐπε, 

ἐπογθιροη; μέχρι ἐνταῦθα. ᾿ιτέ]εΥ- 

ἕο Ν, Ὁ, 4. 

ἐντείνω (τείνω), δἐγοίοί, ἐϊσξ; πληγὰς 

ἐντείνειν, ἐγ Ποΐοα Ὀϊοιϑ ροῦν, 11, 

4,11. 
ἐντελής, -ἐς (ἐν- τέλος), οοπιρίοΐρ, {γι 

71]. 

ἐντέλλομαι, ἐντελοῦμαι, 
(ες. τέλος), θη͵οῖΐηυ τπροτι, ὁοηι- 

φιαηα. 

ἔντερον, -ου, τό (ἐν), γι οϑεέϊηο. 

ἐντεῦθεν, δαν. οἵ ΡΙδοο, ἐπδηοο, ΤΥ ΟΉι 

ἐπογο; οἵ ἴϊτηο, ἔμποη, ἐπογοα [ἔου ; 

οὗ οἄυδθ, α8 α γοϑϊέ ΟΥ̓ ]ιῖ5, 

ΨΕΙῚ, 95: 
ἐντίθημι (τίθημι), μιιΐ οὐ ρίασο ἴῃ, 
γριΐξοη δοαταὶ 5]ιῖρ; τη δΡῖγ6 οΥ 

ἐγπιδίϊ! γι (φόβον), ΨΤΙ, 4,1. 

ἔντιμος, -ον (ἐν-Ετιμή), ἔπι ΠΟΊΉΟΥ, 65- 
ἑοθρηιθαὶ. 

ἐντίμως, «αν. (ἔντιμος), ἴῃ [Π 6 ῬΉΓΑΞΘ 

ἐντίμως ἔχειν, ὃ6 ποιὰ τη ΠΟΉΟΥ, 

ΠΡ 
ἐντοίχιος, -ον (τοῖχος), Ογὶ ἐιο τ αἰϊ; τὰ 

ἐντοίχια, ἐὐαἰ! ραϊηέϊζιρΞἝ. Ν11,8,1. 

πολλὰ ἐνορῶ δι᾽ ἅ, 

ἐνετειλάμεν 

ἐντόνως, ἃν. (ἔντονος, ΘαΟΘΘΥ,, ἔτ. 

τείνω), οαγγιοβέϊῃ, 5 γοηπ οι. 

ἐντός, 8ᾶν. ψιῖῖ σοη. (ἐν), εοἰξμέηι, 

οὗ ΡῬΙ866 οὐ {{πη6. 

ἐντυγχάνω (τυγχάνω), Το προσ, 

7αᾳψΨ}} τη αὐτί. ἤπα. 

Ἐνυάλιος, -ου, ὁ (Ἐνυώ, σφοσαῖο85 Οὗ 

αὑα}}, Επιμαϊζι 8, ἃ πδτη6 οὗ ΑΙΘΒ, 

{Π6 ροα οὗ τνᾶσ. 

ἐνωμόταρχος, οὐ, ὁ (οΓ. ἐνωμοτία), 

ἑσοπιπαπαοῦ οὗὨ απ σποπιοΐῃ. 

ἐνωμοτία, -ας, ἡ (ἐνώμοτος, ΒΙΟΥ̓Ή, ἴτι; 
67. ὄμνυμι), α διῦογηι θατιαῖ ; 65Ρ. οὗ 

ΒΟΙάΊΘτβ, ἐποηιοΐῃ, ἴουτηϊηρ ΟΠ6 
αὐᾶτίοσ οὗ {Π6 λόχος ἃ πα ΠΌΙΠθΘΥ- 

᾿πρ' ἰμοσγϑΐοσθ ογαϊ 8 11} νν ἔνγθηΐυ- 

ἤν Τη6ῃ. 

ἐξ, 566 ἐκ. 

ἕξ, 1η660]. (Τῇ. 865, Ἐπηρ. 815), 

ΠΕΣ 

ἐξαγγέλλω (ἀγγέλλω), ἐοὶϊ οὐ, γοροΥ. 

ἐξάγω (ἄγω), ἰεαὶ οΥ γίπο οτιΐ, 

πα 7 01. οὐ; Ῥᾶ55. οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη 

διώκειν, τιοῦ οὐοπ ἐμ ττα8 ἤα 

ἐπα οα ἐο Ῥπύϑιιο, 1, 8, 21. 

ἐξαίρετος, -ον (αἱρέω). Ξεἰεοίεαὶ,, ριοπρα. 

ἐξαιρέω (αἱρέω), αἶα οι, γοηπιοῦθ; 

«“νϊοαα, Κ΄. 1, 10; οὗ {Π{Π65, αἀφαὲ- 

σαίο, Ὗ, 8, 4: ταϊᾶ., ρίεῖς οπιΐ, 

δοἰϑοΐ (ἴου ὁπ ϑβϑ] ), 11, Ὁ, 20. 

ἐξαιτέω (αἰτέω), αἰ, αὀπιαπα (Θ6ΒΡ. 

[Π6 ΒΌΓΓΘΠΟΘΙ οὗ ἃ Ροιξοῃ), ΥἹ, 

6, 11: μπᾶ... δες ΟΥ̓, 1. 1, 8. 

ἐξαίφνης, αν. (ἄφνω), Ξε αϑη ἴ. τιτι- 

εα:οοίεαϊψ; «7. ἐξαπίνης. 

ἑξακισχίλιοι, -αι, -α (ξξ-" χίλιοι), 515; 

ἐϊιοτιβαπα. 

ἐξακοντίζω (ἀκοντί ζω). ἐπγοιῦ ἐἶι6 7αῦε- 

ἰΐη, μαιγὶ (τόσα τυ αἰ ϊπ ἃ ἔου Γ655), 

Ν, 4, 25. 
ἑξακόσιοι, -αι, -α (ἕξ- ἑκατόν), 814; 

ἤπιν αγρα. 

ἐξαλαπάζω, -άξω, ρ]ιταῖογ, 5αοῖς, ΘΡὶο 

γ. θᾶ ΟὨ]Ὺ Βοτ ἴῃ Αὐἴϊο, ΝΙ1, 

1,.29. 
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ἐξάλλομαι (ἄλλομαι), ἰδεα) Οτιἱέ οΟΥ 

αϑῖαο. 
ἐξαμαρτάνω 

«ὙΟΊΉΟ. 
ἐξανίστημι (ἴστημι), ἠταΐτο βίαπα πρ:; 

τηϊᾶ. ψιἢ 2 δου. δπηα 2 ροσΐ. δοί., 

᾿πΤ8η85., ϑέαπια τι|ρ. Υἷ86 οΥ δέαγί 

ΜΡ. 
ἐξαπατάω (ἀπατάω, ἀπατήσω, εἶό., 

αοοοῖυο; ἀπάτη, αδοοῖ), ἀοοοῖυο 

εαὐἰξονῖῃ. 

ἐξαπάτη, -ης, ἡ (ἀπάτη, (δοοτἐ), 77.085 

αἀοοοῖξ, ΝῚ1, 1, 26. 
ἐξαπίνης, δᾶν., ὅπ Τοπῖο ψογᾶ ἴοι 

ψ ΠΙΟἢ Αὐὐο ἀβα8}}Υ Π85 ἐξαίφνης, 

διΟαοηῖῃ, πιο ροοἐοα ψ. 

ἐξάρχω (ἄρχω), δεσίη, ἰεαα οἤ. 

ἐξαυλίζομαι (αὐλίζομαι), γαῖ οαηιρ. 

ἔξειμι (εἰμί), ΟΠ]Ὺ ἸΤη 615. ἔξεστι, ἐΐ ἐς 

»εγηνϊέξοα!,, αἰϊοιυεα, ροβδίθδίο:; 50 

{86 Ῥγίϊο. ἐξόν οὔΐθη 1π 866. 805. 

ΘΘΠΘΓΙΓΆΙΠΥ ἴῃ δα γουβαίννθ Οὐ Θοῃ- 

Οοββῖγθ 56η86, 11,5, 22. 

ἔξειμι (εἶμι), σο οτέ οὐ Γογέϊι. 

ἐξελαύνω (ἐλαύνω), αγῖτο οτέ, οαῬοῖ; 

ΘΟΙΠΤΠΟΉΪΥ 1πύτγϑη5.. λα ἢ, 56 6- 

ΘΙΆΠῪ [ἢ σταθμόν (σταθμούς). 

ἐξενεγκεῖν, 566 ἐκφέρω. 

ἐξεπλάγη, 566 ἐκπλήττω. 

ἐξέρπω (ἕρπω, ΟΥ̓́6}, Τιαΐ. 867}0), 

ΟΥ̓66Ρ οι; οὗ δ ΔΙΏΥ, Τα ἢ, 

7οτίῃ, ΝῚΙ, 1. 8. 

ἐξέρχομαι (ἔρχομαι), 50 ΟΥ ἙΦΟΉῃ16 Οτιΐ, 

φιαγοἶ, οὐ, οβοαρο; οἵ {ἴπη6, γι 

οτιέ, οἴαρϑ8ε, ΝΤΙ, 5, 4. 

ἐξέτασις, -εως, ἡ (ἐξετάζω, οοΓαἩυΉ 6), 

γουΐοιυ, ἐπιβϑρεοίϊοη. 

ἐξηγέομαι (ἡγέομαι), ἰεααἱ ἐογίϊι, ΧΙ, 

6, 94; παγγαΐο, αἴδοίοβο, βιισοεϑδί, 

ΤΥ; 5.38: 
ἑξήκοντα, ᾿π660]. (ἕξ), 5᾽α ἐγ. 

ἐξήκω (ἥκω), γίη, Οὐ, δα ρῖίγε (οἵ 

{ἸΠη6), ῬΙΘΒ5. 1Π 5Β6η56 οἵ ρουῖ ΥἹ, 

5, 26. 
ἐξήνεγκε, 566 ἐκφέρω. 

(ἁμαρτάνω), 677, α΄ο 

ἐξικνέομαι (ἱκνέομαι, ἵξομαι, ἱκόμην, 

ἵγμαι), ΤΘαο]ι; οἵ γ]ΒΕ1]65, γϑαοῆ, 

ἐμ μιαῦῖ; βραχὺ ἐξικνεῖσθαι, πα 

Ὁ 5πὸτξ τάπηδ, ΕΠ 5.17; οξ 

γ8]π0, απηιοιγι ἴο, δι 66 ΤΟΥ, 

ΥΙΙ, 5, 4. 

ἐξίστημι (ἵστημι), δατι86 ἴο 5ίἰαπα 

οι ΟΥ; ταῖα., βίαπα αϑβίαο; ἐκ 

τοῦ μέσου ἐξίστασθαι, σοΐ οι οὗ 

ἐπα τσαῃ, 1, Ὁ, 14. 

ἔξοδος, -ου, ἡ (ἐξ-Ἐ ὁδός, Ἐηρ. φα ΟΕ 18), 

τὐαῃ οὐ, εαρεατέϊζοτ,, αἰ. 

ἕξομεν, 566 ἔχω. 

ἐξοπλίζω (ὁπλίζω), αγτν Κι; τοϊα., 

αγηιν ΟἸ 686 16. 

ἐξοπλισία, -ας, ἡ (ἐξοπλίζω), οΘοπρἠοΐο 

αγηιαπιογ; ἐν τῇ ἐξοπλισίᾳ, ΠΟΙΟΥ͂ 

ἀπ ηγ8: 1 , 10. 

ἐξορμάω (ὁρμάω), ἶσα οτ, ἵποῖϊέο; 

1ηΓ8}8.. 86 οὐ, γιι5}, ΓοΥνίῃ. 

ἐξουσία, -ας, ἡ (ἔξεστι), ροδεϊὀηϊ ἔμ, 

Ῥοιυοῦ. 

ἔξπηχυς, -ὖ (ἔξ-Ἐ πῆχυς), 815; οιδὲἐ8 

ἰοτς. 

ἔξω (ἐξ), οτέδίαα οἵ, τὐϊέποιι, ὃ6- 

ψοπα, οἴΐζοη ψιῦἢ Ροπ.; τὸ ἔξω, 

ἐῃι6 οτιον, 1, 4, 4; ἔξω βελῶν, ονέ 

ΟΓ γταπρο, 111, 4, 15; ἔξω τούτων, 

δοβίαιο5 ἐμῖ5, ΤΙ, 3,10. 

ἔξωθεν, δ΄ν. (ἔξω), 770. εὐἱ ποιή, 

τοὐξπμοιιί, οτιδία!ο οἵ, 56}. 

ἔοικα, ρει. 85 ῬΧ65., ἐῴκη, Ὀ]ρῆ. 85 

᾿πτηρῇ. (πο ῬΓΘΒ. ἴῃ 86; ἔαΐ., εἔξω, 

Τᾶγο; ο΄. εἰκάζω), δ6 {{Πππ6, 1οοἷρ {6 

(ἀαὖ., οΟσΟΘ ΒΊΟΥ πὶ 86α. οὗ 

τοβρθοί); ὡς ἔοικε, ῬᾶτΘη Π 6108], 

α8 1 βοθηι5, 11, 2, 18: οὐδενὶ καλῷ 

ἔοικε, ἐξ ἀοο8η"  ἰοοῖς αὐ αἷΐ Ποη- 

ογαδῖο, ΝῚ, ὕ, 11. Ναουΐ. ρᾶγίϊο. 

εἰκός, 5866 ὑπ6 σγοσᾶ. 

ἑορακότες, 5866 ὁράω. 

ἑορτή; -ῆς, ἧ, [ο5ἰτυα!. 

ἔπ᾽, ὈΥ δ] βίο ἔον ἐπί. 

(ἀγγέλλω), ρμγοοϊαΐηι; 

τη ϊα,, ΟἹον' ον 861}, ργοηιῖβ6. 

ἐπαγγέλλω 



44 Απαδαβῖβ 

ἐπάγω (ἄγω), δγΐης ζογιυαγα, ργῸ- 

Ρο56 (οὗ ἃ νοίθ6), ΝΙΙ, 1, 51. 

ἔπαθον, 560 πάσχω. 

ἔπαινέω, -έσομαι, -ἥνεσα (ἔπαινος), 

Ῥγαῖΐξβο, ἐοηνηιοηα; οἴϊθη 1η αε- 

ΟἸἸηΐηρ 8ὴ οἴἵϊον, ἐπαηπῖς οτθ 70}, 

ΜΕ τς 2: 

ἔπαινος, -ου, ὁ (αἶνος, ἑαίο, ῥγΥαϊϑ6), 

οοπνηιοηα] τίου. 

ἔπαίρω (αἴρω), γαΐβ86 τ, Θαοίξο, {γι- 

ατιοο. 

ἐπακολουθέω (ἀκολουθέω), 

αὐέον, ριϑιιο. 

ἔπακούω (ἀκούω), [ἰ5έεγ, ἰο, ποαγῇθηι, 

Οὐθ»]θαν. 

ἔπάν οἵ' ἐπήν, [δ ροΓἃ] οΟη]. (ἐπεί-Ἐ- 

ἄν), το]ιοη, τὐΠπιδηουον, αν ἢ 

511 Ὁ]. 

ἐπαναχωρέω (χωρέω), γεΐγεαΐ, τὐϊξ}- 

αγαιο. 

ἐπανέρχομαι (ἔρχομαι), 00 δαρσῖς, γὸ- 

ἔτ}. 

ἐπάνω, δᾶν. (ἄνω), αὔουτο; ἴπ {Π6 

ῬὮΏΓΑΒΘ ἐν τοῖς ἐπάνω εἴρηται, Πα. 8 

θοοη, ἑοϊα αὔουο, ἐπ τοιαξ ῥγο- 

σο65. ΝΊ. 9,1: 

ἐπαπειλέω (ἀπειλέω), ααἸαἱ ἐΠινοα 5. 

ἐπεγγελάω (γελάω), Τατιοἦν αὖ, ἐηϑιι, 

ηιοοῖς αἵ. 

ἐπεγείρω (ἐγείρω), τὐαῖτο τι. αὐοιι86. 

ἔπεί, 6Ο0η).: (1) {δι ροῦ], τ θη, 

αὔέον, τὐποηοσον; αὶ τῃ ̓ παᾶϊο., οὗ 

αοἤηϊΐθ Ρααβ {ἶἴτηθ: ψῖτῃ ορῦ. ἴῃ 

ἰηαν. αἶδβο., δὔΐου ἃ ΒΘΟΟΠδ ΤΥ 

ἴθ η56, Οὐ ΨΏΘΠη ΘΧριθββίηρ το- 

ΡΘαίϊθα δοίϊοῃ ἴῃ {ῃ6 ραβῦ; σι 
᾿ηΠπη. Ὁ ββι ]] απ ἴῃ ἰπαϊγ. 

αἰδο. Ν,1,18; ἐπεὶ τάχιστα, α5 ΒΟΟΉ, 

αϑ8 (σιν, Ῥυϊηνιιηι), ΚΙ, 8, 21: (2) 

Θα 58], ϑέηιοο, οοαιι8ο, νγὶ ἢ ̓μαἴο. 

ἐπειδάν, [οἸ ῬΟΥᾺ] ΟΘΟΠ]. νυὶ ἢ 50]. 

(ἐπειδή- ἄν), τοποη,, αἴ ον ἐπιαΐ, α5 

800), 6.8, τῦ]ιοηουον. ΑΥΘΙ ἐπει- 

δάν [6 δοῖ. β11}}. 15. οἴζθη οβὺ 

ΤΟ αρτρα ὃν {86 Βηρ,. ἔπῦ. Ρῇ. 

7ο]ίοιυ 

ἐπειδή, δ ρΡΟΓᾺ] ἃ η4 οᾶιι58] σΟη͵. 
(ἐπεί- δή), τὐπθη, αὔέον, βίμοο, 

ὑοοαιι8ο. 

ἐπεῖδον (εἶδον), ῬοΠιοἱαὶ, 866, οα ρου - 

Θη 06. 
ἔπειμι (εἰμ), δ6 οὐον,, ὃ6 προλι. 

ἔπειμι (εἶμι), 50 οΥν οὐ ασαϊπϑεὲ, αα- 

ταπορ, αἰέαοϊο, ὁοηι6 Κογιρατα; 

ἡ ἐπιοῦσα ἡμέρα (ἕως, νύξ), ἐΐι6 Κοϊ- 

ἰοιοΐη ααῃ, οἴο. 

ἐπείπερ, οδι1581} ΟΟΠ). (ἐπεί-Ἐ περὶ, 

δήηοο, βοοῖηρ ἐ]ιαξ. 

ἔπεισα, ἐπείσθησαν, 566 πείθω. 

ἔπειτα, Δαν. (εἶτα), ἐπεγοιροηι, ἐμθηι; 

ἴῃ ΘΠΌΙΘΤ 05, ἐπθη, ἔπ ἐΐα 

ποαΐ ρίασο; εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, 

ἴηι, αὔίον ἐζηιο8, 11, 1, 17. 

ἐπέκεινα, ἃν. (ἐπί-Ἐ ἐκεῖνα), οὐ ἐΐι6 

7αγ ον δῖα, δοψοπα, Ν, 4, 8. 

ἔπεκθέω (θέω), Ξαἰΐμ οι ασαϊπηϑέ. 

ἐπεξέρχομαι (ἔρχομαι), 5αἰϊμι οπΐ 

ασαϊη5έ. 

ἔπέπατο, 566 πάομαι. 

ἐπέπράκει, 566 πιπράσκω. 

ἐπέπρακτο, 566 πράττω. 

ἐπέρομαι (ἔρομαι), ΟὨΪῪ 1ἢ 2 80Γ. ἐπη- 

ρόμην, οἷο... αδἷς ἀσαΐη ΟΥ ξαγέπον, 

ἱηηιῖγο, αι5]}. 

ἐπέρχομαι (ἔρχομαι), ὁὀοηϊθ προπ; 

οὗ οοπηὐγῖθβ, οὐδὲί, ἐγαῦου 86. 

ἔπεσον, 566 πίπτω. 

ἐπεύχομαι (εὔχομαι), ργαμ ἕο, τη- 
σοῖο, οαἰὶ ἐο τοϊέγι658. 

ἐπεφεύγεσαν, 566 φεύγω. 

ἐπέχω (ἔχω), ποία ϑαοῖς, γοβίγαϊῃη; 

Ἰηΐγϑη85., γε αΐη, ΚὙΎΟΉι ; ἐπέσχον 

τῆς πορείας, ἐμοῃ αοἰαμεοα ἐποῖν 

ηιαγοῖι, 111, 4, 86. 

ἐπήκοος, -ον (ἐπί-!- ἀκούω), πΠεαγίηρ; 

εἰς ἐπήκοον (ἐν ἐπηκόῳ, αἴζοῦ νὈ8. 

ΟΥ τοβῦ), τοὐϊεῖ πεαγίηρ αἱδ- 
ἑαγθ. 

ἐπῆκτο, 566 ἐπάγω. 

ἐπήν, 566 ἐπάν. 

ἐπῇρεν, 566 ἐπαίρω, 
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ἐπήρετο, 566 ἐπέρομαι. 
ἔπί, θΘἴογθ νονθὶβ ἐπ᾽ οὔ ἐφ᾽, Ῥσθρ. 

ἢ ρϑη., αδ΄., ἃπα 866., μοῦ. 

ΜΈ ρθη., οὗ ΡΙ8οθ, τ ροῦῆ, ΟἿ, 

ἐφ᾽ ἵππων, ογν πογϑδοῦαοῖς, 111, 2, 

19 (οΥ ἀπό); ἐπὶ Θράκης, ον, ἔ]ι6 

οοαβὲ οΓ ΤΆτΤαοο, ΚΙΙ, 6, 25; οὗ 

αἸτθούμνοη, ἐοιυατγα, 11, 1, 85; οὗ 

{ἰτη6, ἔπι ἐπι ἐΐηιο οἵ, 1, 9, 12; αἱ, 
ΙΝ, 1,10, ΘΓ ΙΝ, 8, 9; οὗ 8 ΠΠΘΙ, 
ἐπὶ τεττάρων, ζοτγ7 660, 1, 2, 15; 

ἐπὶ φάλαγγος, ἴη, ἴἴπι6 ΟΓ δαΐίέξϊο, 

ΙΝ, 8, 26; ἐφ᾽ ἑνός, ἔην, βίησία ἢϊο; 

ἐφ᾽ ἑαυτῶν, Ὀμ ἐϊπιοηιδοῖνοϑ8, 11,4, 10. 

ὙΠ αδΐ., οὗ Ρ]δοθ, οὐ, τ ρΟΉ, 

δ, αἱ, Ἡθαν; οἵ {ἴτηθ, αἰ, ἐπὶ τῷ 

τρίτῳ, αὐ ἐπα ἐπῖγα (Βὶ6 μ81), 11, 

2, 4: ἔγσθραυθηί)ν ἐπὲ τούτῳ (τούτοι:), 

ἐπογοιίροη; οὗ ἀθρθπάθποθ, ἴῃ 

ἐπα ροιῦεν οἵ, 1, 1, 4; οὗ οοιη- 
Τη8 Πα, οὐδῦ, πη, σοπιηιαπα οἤ, 

1, 4, Ὡ; οἵ δἰπ ΟΥ̓ ῬΌΓΡΟΒΘ, ΚΟΥ, 

ἐπὶ τούτῳ, ΤῸΥ. ἐΠιὴ8), 1, 8, 1. οἷ. 

ἐπὶ θανάτῳ, 1, 0, 10: τὸ ἐπὶ τούτῳ, 

α8 7α7 α8 Π6 ἐ8 σοποογηρα, ΝΙ, 

6, 25; 50 ἐφ᾽ ᾧ οἵ ἐφ᾽ ᾧτε σψῖτῃ 

1πῆη. οη, σοπαίέϊοη, ἐπαΐ; βοτηθ- 

{πη65 ΤΏΘΓΟΪΥ σἰνίηρ Οἰτοῦτη- 

Βίδποθβ, ἐπὶ γάμῳ, α8 Πὲς εὐἷ{ο» 

11, 4, 8; ἐπὶ πολέμῳ, ογν α Ὀαϑ5ῖ5 Οὗ 

τὐαν, 11, 4, Ὁ; ἐπί 15 ὉΠ 5 ΘΟΙΏΤΏΟΠ. 

ἴῃ σοπίτϑοίβ ἃπα ἐγθδίϊ6β. 
ὙΠ 8οο., οη, ροῦι, ἐο; οἴδθη 

1π ἃ ΒοΒΌ]6 56η86, αραϊηϑέ; οὗ 
οχίθηΐ, οὐδοῦ, αἰοηρ;; ἐπὶ πολύ, 

5. 9: ἐπὶ βραχύ, 111 Ξ. 117; οὗ 

{ἴγηθ, 707, ατιῖηρ, ΝΙ, 0, 86; ὡς 
ἐπὶ τὸ πολύ, ΤΟΥ ἐδ ηιοδέ ραγέ, 

1Ὶ, 1, 42; οὗ δἰτὴ ΟΓ ΡΌΓΙΡΟΒΘ, 

ζον; ἐφ᾽ ἃ ἐστρατεύετο, ἐ]16 οὔ ͵οοΐ5 

ΟΥΓ πὶβ εα)ρεαϊτίτο, 1, 2, 2. 

1η οοπηροβίϊοη ἐπι- βρη ϊῆθ5 
“ροῦτ, οὐοΥ', ἐο, ἐοισαγαὶ, ασαΐϊγ5έ, 

δο5ῖα65, Ὀσύ 15 ΒΟυ ΙΓ. 65 ΤΏΘΓΘΙΥ 
ἰπίθηβῖνθ. 

ἐπιβάλλω (βάλλω), ἐΐγοι οτ; ἐπι- 

βεβλημένοι τοξόται, δοιιηλοη, τοτἢ 

ἐ]ιοῖ}" αΥ̓ΤΟιυ8. οτὰ ἐΠι6 βίγίνο, ΤΥ, 

ΞΘ ον Ὁ» 1. 

ἐπιβοηθέω (βοηθέω), Θοηλα ἐο ἐπε ατἱὰ 

οἤ (ἀ80.). 
ἐπιβουλεύω (βουλεύω), μίοἑ ασαϊηϑέ, 

αι αἀδί.;: σι ἱἰπῆη. ρίοΐ, 

80Π 6 Ή16. 

ἐπιβουλή, -ἧς, ἡ (βουλή), 56 !θηνγ6, α6- 

βίση, μοί. 

ἐπιγίγνομαι (γίγνομαι), ὁΟἸ6 τἰροΊι, 

αἰέαεοῖο. 

ἐπιγράφω (γράφω), Ἰηιϑογῖθα τροΉι. 

ἐπιδείκνυμι (δείκνυμι), δμοιῦ, αἱδρίαμ, 

ηλαΐο οἰθαν, ροῖέ οὐἔ; τηϊα., 

δίιοιῦ οποβοίῇ, αὐδέϊηριδ,, οτι6- 

861}, β[οιῦ. 

ἔπιδιώκω (διώκω), 

ὁΠα56. 

ἔπιδόντας, 566 ἐπεῖδον. 

»ιγϑιια αἤέον, 

ἐπιδραμεῖν, 566 ἐπιτρέχω. 

ἐπιέζετο, 566 πιέζω. 

ἐπιθαλάττιος, -α, -ον (ἐπί- θάλαττα), 

οπ ἐπ 86α. 

ἐπίθεσις, -εως, ἡ (ἐπιτίθημι), αἐξαοῖο. 

ἔπιθυμέω, ἐπιθυμήσω, οἶο. (ἐπί-: θυμός), 

86 οἾ 68 ποαγέ ον, αδϑῖγο, ἰοτς 

7οΥν, δὃ6 δπαηιογοα οἵ, πῖῖῃ ᾿πῆη. 
ΟΥ ψΊ [ἢ ΡΘΗ. 

ἐπιθυμία, -ας, ἡ (οὕ. ἐπιθυμέω), α6- 
8176. 

ἐπικαίριος, -ον (καιρός), ἴη, 86((5ΟἼ,, 

ϑδιιϊξαθίο, αταϊϊαθίο, 11, 1, 6: 

τοὺς ἐπικαιρίους, ἐ.6 ῬΥΟΡΕΟΥ γΈΡΥ6- 

βϑηζαξίυο5 (Δοοοτγαϊηρ ἴο Οὔ ΓΒ, 
ἐπ οὐτο ῇ πιθη), ΝΊΙ, 1, 15. 

ἐπικάμπτω κάμψω, οἴο.ν 

δοηα), θοαὶ ἐοισαγα! ; οὗ Δ ΔΤΊΩν, 

τὐΠ οὶ. 

ἐπικαταριπτέω (ῥιπτέω), ἐζγοιῦ αοιῦτι 

αὔίον. 

ἐπίκειμαι (κεῖμαι), [16 ΟΥ̓ 6 86ἐ προπ; 

οὗ δῃ ϑῆθχην, αἰέαοϊ; οἤ. ἐπιτί- 

θημι. 

΄ 

(κάμπτω, 
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ἐπικίνδυνος, -ον (κίνδυνοΞ), α΄ 6 7- 

ΟἸι8. 
ἐπικουρέω, ἐπικουρήσω, οἴο. (ἐπίκουρος, 

αἰ), μοὶ», αἱὰ (ἀ81.)}; τ} 8οο. 

οἵ {πίπρ, αἰαὶ οπο (ἀ 81.) ασαϊγι8έ, 
ταγὰ οἵ 7γόηι οπο, Ν',, 8, 20. 

ἐπικούρημα, -ατος, τό (ἐπικουρέω), 

Ποῖ, ργοίοοίϊζοι. 

ἐπικράτεια, -ας, ἡ (κράτος), ΡΟΊΟΥ 

Οὐ 67', Ὠνα8 607}. 

ἐπικρύπτω (κρύπτω), μία!ο, οοποραῖ; 

γα. οοποθαΐ οποϑβοὶῇ, αοὲ 

860 ϊῃ. 

ἐπικύπτω (κύπτω, 5͵00}), 8100} οΥ 

δοη αὶ Οὐ Υ. 
ἐπικυρόω (κυρόω, κυρώσω, οἔ6., Ἡγαῖ6 

υαϊϊα, ἴτοτη κῦρος, τό, ροιυοΥ, 

ατπογὶξ), οοη, γι, γαΐξψ. 

ἐπικωλύω (κωλύω), πίπαϊογ, αδθαῦ 

7γοηι, σ6}. 
ἐπιλαμβάνω (λαμβάνω), ἐαῖα ἔπ, 1η- 

οἴιιαο, ΝΊ, Ὁ, ὃ πα 6; Ἰαψ ποϊὰ 

ΟΥ͂, οαΐολι, ΤΥ, Ἵ, 12, 18, 
ἐπιλανθάνομαι (λανθάνω), 

νι ἢ ρθη. 

ἐπιλέγω (λέγω), δαῃ δοβίαο8, ααάα. 

ἐπιλείπω (λείπω), ἰρατ6 Θοϊῖπα ; ἴῃ 

Ῥά58. τὸ ἐπιλειπόμενον, ἐθο86 ({16 

ραν) ἴογέ θοϊυῖπα, 1, 8, 18; οἵ 

{πϊπρδ, σῖυα οικΐ, Κατ. 

ἐπίλεκτος, -ον (λέγω), ρίομποαὶ οπΐ, 

ϑοϊοοίοα; οἱ ἐπίλεκτοι, ρίοϊοα 

γιθη, 111, 4, 48; ΝΙΙ, 4, 11. 

ἐπιμαρτύρομαι (μαρτύρομαι, ΔΟΙ, ἐμαρ- 

τυράμην, οαἰὶ ἐο ιεὐἱξηι655, ἵτογη 

μάρτυς), οαἷἰΐ ἰο εὐἱΐγηι688, Ἰηθ 16. 

ἐπίμαχος, -ον (ἐπί- μάχομαι), ἐπαΐ 

για ὃ6 αἰξαοϊοα, οροη, ἰο αἵ- 

ἔσο. 

ἔπιμείγνυμι (μείγνυμι, μείξω, οἶο., 

ηυΐα), ηνΐα; τοΐίϊ,; ναϊᾶ. ἱπύγϑ 8., 

ηυΐησίο ιτὐὐίπ, παῦσο αδαϊΐηρ 8 
ιὐἱΐῃ, ΤΙ], Ὁ, 16. 

ἐπιμέλεια, -ας, ἡ (ἐπιμελέομαι), 6470, 

ραΐη8, αἰξογίοτ. 

7ογροΐ, 

ἐπιμελέομαι Δ Π4 ἐπιμέλομαι, ἐπιμε- 
λήσομαι, ἐπιμεμέλημαι, ἐπεμελήθην 

(μέλει), φαΥὸ 707, ἰοοῖς οὐἱέ ΤΟΥ͂, 

αἰξογπαὶ ἰο. 

ἐπιμελής, -ἔς, ΟΘοΟΙΏΡ. ἐπιμελέστερος 

(ς΄. ἐπιμελέομαι), σαγοζιϊ, ἐὐαΐοῖυ- 

7]. 

ἐπιμέλομαι, 566 ἐπιμελέομαι. 

ἐπιμένω (μένω), γοηιαΐγη, αἱ οὐ εὐτέϊι, 

ΝΙΙ,2,1: ισαῖϊὲ Γογ,τυαϊξ, Ν', Ὁ, 2. 

ἐπινοέω (νοέω), )117}0086. ἱγπίοηα. 

ἐπιορκέω, ἐπιορκήσω, οἴο. (ἐπίορκοΞ), 

δια) ζαϊδεῖμ, γ6γ7γο οποϑοῖ ἢ 
(θεούς, ὃῳ ἐπι6 σοαϑ). 

ἐπιορκία, -ας, ἡ (ἐπίορκοΞς), })67}7ΜΥ. 

ἐπίορκος, -ον(ἐπί- ὅρκος), ΚΟΥ ΘΒ ΟΥ̓ΊΙ. 

ἐπιπάρειμι (εἶμι), για ον ον, δοϑβίαο, 

οΥ ραγαϊοὶ τὐὐέπ; αασυάσηοθ ἴο 
ὕθαν αἰαὶ, ΟΥ 7017 δογυΐοο, 11,4, 25, 

ἔπιπίπτω (πίπτω), ζαἰϊ προτὶ, αἰξαοῖς 

(αὖ.); οὗ 5Βπον, }αϊ (ΟΠ ΟΠΘ). 

ἐπίπονος, -ον (πόνος), ἐοί]βοηιο, ἴα- 

δογίοι; οὗ ἃ ὈΪτα οὗ οἴηθῃ, ρογ- 
ἐοπαϊης οὶ! οὐ βιιῇ γίηρ, ΝΊ. 
125. 

ἐπιρριπτέω (ῥιπτέω), ἐπγοιῦ αἵ, οΥ 

προλι. 
ἐπίρρυτος, -ον (ῥέω), τοαΐογ δα], τὐο]] 

τοατογοα. : 

ἐπισάττω (σάττω, ἔσαξα, Ἰοαα)Ρ, ἰοαὰ 

οης βαααῖο, 111,4, 85 η. 

᾿Επισθένης, τους, ὁ, Ερτξέποηοβ, (1) 

οὗ ΑἸΩΡὮΙΡρΟΙΙΒ, οαρίαϊη οἵ {Π6 

ατρθοὶς ροιἰαβίβ αὖ Οὑπᾶχα; (2) 
ἂπ ΟἸν ὐ ΐδη οὗ [Π6 581η6 Π8ΠΊΘ. 

ἐπισιτίζομαι (σιτίζομαι, σιτιοῦμαι, 

οἴο.), οοἰϊοοΐ οὐ ἰαμ ἴηι βιιρρίϊο8, 

7ονασο. 

ἐπισιτισμός, -οὔ, ὁ (ἐπισιτίζομαι), ἃ 

ἰαμῖη ἴπ ΟἹ 8ιτρ0]168, Ρ}7Ὸ0- 

υἱδίοπίηρσ; βιρριῖο5, ΝΤΙ, 1, 9. 
ἐπισκέπτομαι (σκέπτομαι), ἰοοἷς Τηΐο, 

δα αηνΐηο, ἐπαητιῖγο. 
ἐπισκενάζω (σκευά ζω), Πέ οτἱΐ, γοραΐ». 

ἔπισκοπέω (σκοπέω), ἐγιβρεοέ, γουΐθιυ. 



Τοσαθει αι) 47 

ἐπισπάω (σπάω), ἄγαι; αὐξον ; τηϊά., 

αγαι αὐίον οποβο Γ. 

ἐπίσποιτο, 566 ἐφέπομαι. 

ἐπίσταμαι, ἰτηρῖῇ. ἠπιστάμην (ἵστημι; 

α΄. ἄδϑυιη. σον ϑέθθη), πηοιῦ, αὐτ- 

αογβέαπα, νι ὅτε ΟΥ ρῥϑυίϊο.; 

Κποιῖῦ μοιῦ, π᾿ Ἰπῆη. 
ἐπίστασις, -εως, ἡ (ἐπί-͵στημι), α 

βίορρίηρ, παϊή. 
ἐπιστατέω (ἐπί-Ἐ ἵστημι), ὃ6 αἱ ΟΟἸυ- 

ναι 167" ΟΥ̓ ΟΥ67᾽5661᾽, γπεἰ6. 

ἐπιστέλλω (στέλλω), 86ηεῖ ἰο, 86πᾶ 

τοΥγα (οΓ. ἐπιστολή); αἰγαοΐ, ΘΟΉυ- 

ηιαπαὶ. 

ἔπιστήμων, -ον (ἐπίσταμαι), αο- 

φιιαϊιίοα ιὐτέϊι, υϑγ5θα οὐ 5ἱ1|6α 

ἴῃ, (Θ6η.). 

ἐπιστολή, -ῆς, ἡ (ἐπιστέλλω ; οἴ. Ἐππρ. 

δΘριϑἐϊ6), ἰοἐέογ.. 

ἐπιστρατεία, -ας, 

πλαΥο. ΟΥ ἤιαΐμο τὶ οαρεοαϊέϊοτ 

ασαϊη8ῖ. 

ἔπιστρατεύω (στρατεύω), ἑαῖο ἐΐια Ποία 

ασαϊηβί, ἠναγοῖ, ασαϊγέ. 

ἐπισφάττω (σφάττω), 5ἰαμ τροτ (85 

8ι Ὑ]ΟΌ] 1). 
»Ἐπιταλιεύς, -έως, ὁ (᾿Επιτάλιον), ἴγ- 

ἠαδίξανιέ οὐ Ερτέαϊζιην, ἴθ Ἐ)15, 

ΨΙΙ, 4, 18 (χμοτο μ6 ΜΩ͂Ν. 

Βᾶνθ {89 σουσαρῦύ ἔοσυηη εὐοδέα ΟΥ̓ 

ἐνοδίαν). 

ἐπιτάττω (τάττω), αγαῖ 100 ἦη, αα- 

αἰζίοη, οὐ θοαὶ (85 ἃ ΤΌΒΘΥΥΘ 

ἕοτοϑ), ΨἹΙ, δ, 9; οοηνηιαπα, οἷυα 

ΟΥ̓ΙΟΥ8; ᾧ ἐπετέτακτο, ἰο τὐἢοηιὶ 

οΥογ5 μαα ϑεθη, σίσυοη, 11, 3, 6. 

ἐπιτελέω (τελέω), δγίηρ ἰο απὸ θη, 

7ιΠ|. ἀφοοηιρί 5}. 

ἐπιτήδειος, -α, -ον (ἐπιτηδές, Ογν, }Ί7- 

9ο86, ἐπ οι }}), ααἀαρίεα ἐο, 5π- 

αὐίο, Πέ, πιο ΟΘ8αΥ ; οἱ ἐπιτήδειοι, 

Οοἴοβα Κγίοϑηιαι9 (Τ,αὶ. πθοοββαγ1[), 

ΠῚ 57: 
υ͵βίοτι8, διιρ01165, 1, 3, 11, πα 

οἶζεῃ; τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, 

ἡ (ἐπιστρατεύω), 

τὰ ἐπιτήδεια, }717Ὸ0- 

ἦν τροπαὶ εἐρῖμα ἐπ 6 ῬΥΟΌΡΟΥ Ομ 6 
(1.6., [πθ οπθ αἀθβουνίηρ [1{), 11, 
5}. 10} 

ἔπιτίθημι (τίθημι), ριιἐ τροτ, ἴαν 

“ρου; οἵ ρμϑῃϑιίίθθ, ἐη πιο; 

τηϊα,., αἰέξαοῖ;. 

ἐπιτρέπω (τρέπω), ἔτ) ΟΥ̓́Θ ἴο, 

Θηἐγιι5ὲ, σγαγέ, ρογηυϊέ; ὙΟΓΕΥ ἃ 

ἐδίηρ ἰο αποίμον, ΝΙ1, Ἴ, 18; 

τηἷα., σῖυο οποβοῖ 0 ἴο Κ07 ρΥγο- 

ἐοοΐίοη, 1, 9, 8. 
ἐπιτρέχω, ΔΓ. ἐπέδραμον (τρέχω), γ7"7 

τροη,, οἰναῦοο. 

ἐπιτυγχάνω (τυγχάνω), ΟἸαγι66 τ ρΟΊυ, 

7}αἱι ἔπ τολέμι, ἤπια, αδῇ. 

ἐπιφαίνομαι (φαίνω), ΘΟΉϊ6 ἴῃ, δίρπΐ, 

αρρϑαν. 
ἐπιφέρω (φέρω), γίησ τροτν ΟΥ 

ασαΐϊηϑί; ταῖϊα., γιβῆ προν, αὖ- 

ἐώοῖ ; οὗ ἃ θᾶγνΥ 568, ΚΝ, 8, 20. 

ἐπιφορέω (φορέω). ΘαΥ̓ΤΉ τ 001, Ῥίαρα 

})0η. Ὀν τηᾶκίηρ ἔγθαποηῦ ὑγ105);, 

111. 5. 10: 
ἐπίχαρις, -ι, ΡΘΗ. -ἰτος (ἐπί- χάρι), 

σγαοσίοιιβ, ρίοαϑδίης : τὸ ἐπίχαρι, 

σλαρο ΟἹ πιαπογ, 11, 0, 19, 
ἐπιχειρέω, ἐπιχειρήσω, εἶο. (ἐπί-Ἐ- χείρ), 

μι οτο 5 παπιαὶ ἐο, αἰξοηιρέ, ἐγ. 

ἐπιχέω (χέω, Ρο1ι7)). }Ο΄ι7" ΟἽ, ΟΥ̓ ἴηι. 

ἔπιχωρέω (χωρέω), ποῦ ασαϊηϑέ, 

αασναποο. 

ἐπιψηφίζω (ψηφίζω), ρει ἰο πτυοΐο. 

ἔπλευσαν, 566 πλέω. 

ἐπλήγη; Ε66 πλήττω. 

ἐποικοδομέω (οἰκοδομέω), δια τ ΟΉ. 

ἕπομαι, ἕψομαι, ἐσπόμην 

(ν σεπ: ο7. Τιαῖ. βοχιιογ), Γοίϊίοιυ, 

αἰέοηα!, ἀσοογηατ. Ῥι  8ιι6, ΔΒ.» 

στ αδ΄. ΟΥὁ ψΊ Ώ σύν 8πα αδί. 

ἐπόμνυμι (ὄμνυμι), βι06αγ' ἕο α ἱπίηρ. 

ἐπριάμην, ορῦ. πριαίμην, πῆ. πρίασθαι, 

ρΡᾶτγίϊο. πριάμενος ; ἀοίδοςἝγθ νΡ., 

π566α 45 {Π6 801. οὗ ὠνέομαι, δε. 

ἑπτά, Ἰη660]. (Τιαΐ. 8ερίεηι, Ἐηρ. 

86υ 61), ϑθυθΉι. 

εἱπόμην, 
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ἑπτακαίδεκα, ἰπηα60]. (ἑπτά-[- δέκα), 

βου θγι 661). 

ἑπτακόσιοι, -αι, -α (ἑπτά--ἑκατόν), 

βόυθη, παι αγ θα. 

Ἔπύαξα, -ἡς, ἡ, Εγρψααα, νὶΐο οὗ 

ΘΥΘΠΠΘ6ΒΙ5, Κἰηρ οὗ ΟἸ]Π]οΐδ. 

ἐπύθετο, 5606 πυνθάνομαι. 

ἔραμαι (ο7. ἔρως), ἴουεδ; δοΥ. ἠράσθην, 

7}1αἷ} ἐν ἰἴουα ιὐὐΐῃι, ἑαΐθθ ἃ [{}0- 

ἕηρ ἴο. 
ἐράω (οΓ. ἔρως), ἴουεδ, ἴοηιρ 707, ναὶ Ἑ 

θη. 
ἐργάζομαι, ἐργάσομαι, εἰργασάμην, εἴρ- 

γασμαι, -ειργάσθην (ἔργον), 100}, 

ἰαθογ', ἐϊ11} (86. γῆν), αο, ἀσοοΉυ- 

ρίβῃ; νι ὕνο δοοβ., αο ἴο, 

ἐπ τοὶ τἰροΉ. 

ἔργον, -ου, τό (οΥἱ ο΄. Π41}Υ ρέργον, 67. 

Ἐϊπρ᾽. 1007}0}, τὐογῖς, αἀοεοαὶ, αοἰΐον; 

οαφοιζίοη, (οὗ ἃ του), 111, Ὁ, 19; 

ἔργῳ, ἔην ζαοΐ, ἵν, ἀοεα, οοπίταβὺ- 

ρα σι τον, 1,9, 10; οὐ 111, 

2, 82; τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἔργα, 

αοοαϑ ΟΥ̓ τοαν᾿, 1, 9, ὃ. 

ἐρεῖ, 566 εἴρω. 

ἐρέσθαι, 566 ἔρομαι. 

ῬἙρετριεύς, -έως, ὁ ( Βρετρία), απ ΕΥ6- 

ἐγίανι, παΐῖυο ὁ Εγοίρία, ἃ οὖν 

οὐ ὅπ6 ννοβύθυπ οοδβῦ οὗ ΒΕ π θοθἃ. 

ἐρημία, -α56, ἡ (ἔρημος), 58οϊἰϊέιαιο, 

ργίυαομ, Ν, 4, 84: ἀοβονέ, 11, 

5, 9: 

ἔρημος, -ἢ, -ον, ΟΥ -ος, -ον (Ἐ)ηρ', 676- 

ηυϊέο, μογηυϊ), αοβογέοαὶ, οηιρἐῃ}, 

μη ργοΐοοίοα, αϑανπαογοαι ὃῃ. δ6- 

γο Γἐ οἵ, ιυτἱέϊιοιιέ (661.); σταθμοὶ 

ἔρημοι, Ἡϊαγο]ιο8 ἐμοῖο ἐπ6 

αοϑονί, 1, δ, 1; ἔρημοι οἱ ἱππεῖς, 

ἐπθ οατναϊν τὐπϑιρρονίοα (ὉΥ 
1πξαπύνυ), 11, 8, 41. 

ἐρίζω, ἴπ {Π6 ᾿Απαδαβὶβθ ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ῥ͵ΙΘ5. (ἔρις, 5ἐ)176). ϑβέγῖυο, οοπιξεπα 

«οὐ (ἀαἰ.). 

ἐρίφειος, -α, -ον (ἔριφος, Κὶα), ΟΥ̓́ α 

κὶὰ, κΚὶα 8᾽, ιτ κρέα, ΤΥ, Ὁ, 81. 

ἑρμηνεύς, -έως, ὁ (Ἑρμῆς, ΗογΉϊΘ5, 

[Π6 ΤΏΘΕΒΘΏΡΘΙ οὗ Ζ615), ἡπέεν- 
ργοΐον., 

ἑρμηνεύω (ἑρμηνεύς : οΓ. Ἐϊηρ΄. πονηιο- 
γιοιἔϊ0), αοὐ 8 ἐπΐονργοίον., ἔτι- 

ἐογργΥεΐ. 

ἔρομαι, ἴη Αἰτο ΟΠ]ν ἰπ ἔαΐ. ἐρήσο- 

μαι 8Π4 2 801, ἠρόμην, 67. ἐρωτάω, 

αἷς, ἱπιιυιῖγε. 
ἐροῦντα, 566 εἔρω. 

ἐρρήθην, 566 εἴρω. 

ἐρρωμένος, -ἡ, -ον (ροΥῇ. Ρ6455. Ρᾶτγέϊο. 

οὗ ῥώννυμι, ναῖτδα 5 γογ), ἃ5 8]. 

ϑέγοιο. γοβοίιέο, Θοτὴρ. ἐρρωμε- 

νέστερος; (τὸ) ἐρρωμένον, δἰγοησέίϊι, 

ἘΠῚ ΘΤΤΙ: 
ἐρρωμένως, Δαν. (ἐρρωμένος), 5" οΉ6- 

ἰψ. υἱσογοιιϑῖῃ. 

ἐρύκω, λ6.0 θαοῖς, ἐὐαγὰ οἵ. 

ἔρυμα, -ατος, τό, σἸ6Γογι86, τραἰ]. 

ἐρυμνός, -ἡ, -όν, ζογἐϊῇεα!,, βἰγοηρ ; 

πριῦ. Ρ]., δἐγοη πο, 111, 2, 29. 

ἔρχομαι, ἦλθον, ἐλήλυθα, ὁοοΉϊ6, 60. 

ΟΥ τ ρῖθβ. {86 ᾿παᾶῖο. 810 η6 5 
ἴῃ ΘΟΙΏΤΊΟΠ τι56, Π6 οΟὔΘΓ ᾿ποοαβ 

Ὀθὶηρ ΒῸΡΡ] Θά ὈΥ εἶμι, ψ ΒΙΟΒ 

8,150 ΒΌΡΡΙ]Θ5 {Π6 ξαΐ, δηα ἱπταρέ;; 
εἰς χεῖρας ἐλθεῖν, Θο6 ἐπίο ἔπ 

οιυοη' ΟΥ̓ἉἹ (ἀδἰ.), 1, 2, 26, οΣ 

ΘΟΉϊΘ ἰο οΟἷοβα αιαγέονβ εὔξῃ, 
ΙΝ, 83, 81; εἰς λόγους σοι ἐλθεῖν, 

παῦυὸ ατν τπίογυϊοιυ τὐὐΐ, ψόοῖι, 

11, 58, 4; ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν, μαῦθ γ6- 

Οοτγ)86 ἴο ουογμέπῖης, ἴθαῦυο 

ποϊ!ϊηρ ππάοηο, 111,1, 18, 

ἐρῶ, 566 εἴρω. 

ἐρῶντες, 566 ἐράω, 

ἔρως, -ωτος, ὁ (ἔραμαι; ο΄. ἘΠηρ. ογΟΐ- 

10). ἰουο, αἀο5ῖγ}6. 

ἐρωτάω, ἐρωτήσω, οἷο. (οἷ. ἔρομαι), 

αϑ|, ἱηχιιγ. 
ἐς, 566 εἰς, 

ἐσέσωτο, 566 σῴζω. 

ἐσθ᾽ ὈΥ ΘἸἰβίομῃ ἃ η ἃ ΘΌΡΠΟΠΥ͂ του 

ἐστί, 

3. 
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ἐσθής, -ἦτος, ἡ (ἕννυμι, ριιἐ ογι, ἴοτ 

βέσνυμι; οὗ. Τιαῦ. στοϑίϊβ, Ἐπρ. 

67), οἰοίμίηο., ταϊηιϊοηέ. 

ἐσθίω, ἔδομαι, ἐδήδοκα, ἠδέσθην, 2 δΟΥ. 

ἔφαγον ᾳ.ὺ. (ἴοΓ ἐδθίω, Τιαὖ. εαἰο, 

Ἑππηρ. δαΐϊ). φαΐ. 

ἐσκεδασμένων, 566 σκεδάννυμι. 

ἐσκέψατο, 566 σκέπτοιιαι. 

ἔσοιτο, 566 εἰμέ, 

ἐσπείσαντο, Ξ66 σπένδω 

ἑσπέρα, -ας, ἡ (Τα. 68.067), Θυθγ- 

ἴη0. πρὸς ἑσπέραν, ἑοιτατγὰ ἐποιυοϑ8ΐ. 

Ἕσπερῖται, -ῶν, οἱ, ἐπ6 Ηοβρογτίαθρ, 

ἃ ῬΘΟΡΙΘ Πἰν]πρ᾽ ἴῃ ᾿νγθϑίθυῃ Αὐ- 

ΤηΘΗ]8. 

ἐσταλμένος, Ξ66 στέλλω. 

ἑστάναι, 566 ἵστημι. 

ἔστε δαν. (ἐς [εἰ5]-- τε), αἷΐ ἐπ τὐαν 

ἰο; 8ἃ5 θιῃρογδὶ 60]. (ροθϑίϊο), 

“ ἐο, κὐηέτ]. 

ἕστηκε; ἑστηκώς, ἔστησαν, 566 ἵστημι. 

ἐστιγμένος, 566 στίζω. 

ἐστραμμένα, 568 στρέφω. 

ἑστώς, 566 ἵστημι. 

ἔσχατος, -ηἡ, -ον (ἐξ), ἰα5έ, ξαγἐποςί, 

Θα γθΉϊ6, ϑ8ουοῦοδί, οἰἰἑογηιοϑὲ, 

τονὲ (δίκη) ΝΊ, 6, 15; τὰ ἔσχατα 

παθεῖν, ΒΈ ΠΟΥ ἔπα δα γϑηιθ ρθη- 

αἰΐψ (ἴ. 6. ἀΘ4[}}, 11, 5, 24: τὰ 

ἔσχατα αἰκισάμενος, ἐγ Πιοίζη ἐ]ι6 

οο Υϑηιοϑέ ἐογίινγο8, 111, 1, 18, 

ἐσχάτως, δᾶν. (ἔσχατος), ἦγ, ἐπ 62:- 

ἐγοηινοβέ ἀθοΥοε, οασοοαϊηρσίψ. 

ἔσχε; 566 ἔχω. 

ἔσωθεν, δᾶν., ἔγοηι τοϊἐΐηι, Ἰηιδίαο; 

τὸ ἔσωθεν, ἐἢ)6 πιο} (τεῖχος), 1, 4, 4. 

ἑταίρα, -ας, ἡ (ε΄. ἑταῖρος). δοιιγἐοξαηι. 

ἑταῖρος, -ου, ὁ (οΥ. ἑταίρα), σοηι- 

ραπίοτ, σοπγαςίο, Κγϊοπα. 

ἐτάχθησαν, 566 τάττω. 

᾿Ῥτεόνικος, -ουὐ, ὁ, ΕἸἰοοηϊοιι5, ἃ 

Ξρδγίδη οοου αὖ ΒυΖαπίϊιμ. 
ἕτερος, -α, -ον (ὈΥ ΟΥΑΞ15 θάτερον ἴοτγ 

τὸ ἑτερονὴ, ἐῃι6 οἶδ ΟΥ̓ ἔτ ο. {16 

οπο, ἐπ οἶποῦ ; ἸοΟΒΘΙν 11|τ ἄλλος, 

οἶον; τούτων ἕτεροι, οἰπιογ8 ἐΐατ 

ἐμ686, οἶον β εβίαθϑ, ΥἹ, 4, 8; 

ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα, ογη, ἐΐι6 οἰδιο1' 

δίαε, Ν, 4, 10. 
ἐτετίμητο, 566 τιμάω. 

ἐτέτρωτο, 566 τιτρώσκω. 

ἔτι, δᾶν., οὗ {ἴτη6, ψεέ, 5ἐ{11, ἰοηι ον, 

ασαῖηι; οὗ ἄθρυθθ, σι! οοιῃρ., 

δέν, οὐδ; ἔτι δέ, πρὸς δ᾽ ἔτι, 

7 ιυυ ο ΟΥ̓ 6, δοβίαδ8. 

ἕτοιμος, -ἢ, -ον, γΓϑααῃ,. ργεραγοα, αέ 

παπαῖ, οογξαϊη. 

ἑτοίμως, αν. (ἕτοιμος), γεααέίίῃ, ιὐτῖ- 

ἐϊησίῳ. 

ἔτος, -οὺς, τό (ε΄. Τιαῦ. συοΐτι8, οἷά, 

Ἐπηρ'. τοοἐ 67), ψ6α7.. 

ἐτράπετο, Ξ66 τρέπω. 

ἐτράφητε, 566 τρέφω. 

ἔτυχον, 566 τυγχάνω. 

εὖ, ααν., το], δαιδίϊῃ, Γογεξιιπαΐοῖῃ ; 

65Ρ. εὖ ποιεῖν, ἐγοειὲ τὐοἰϊ (ες. κακῶς 

ποιεῖν, 1, 4, 8); εὖ πάσχειν, ὃ6 τιοἱϊ 

ἰγραΐίρα! ; εὖ πράττειν, ξαγ76 τὐο]]: 

εὖ μάλα, ἐπογοιρηί, γοιιαιῃ, 

ΝΕ, ΤΟ: 

εὐδαιμονία, -ας (εὐδαίμων), παρρὶ 
η16858. ρΡγΟϑρονγῖίμ. 

εὐδαιμονίζω, εὐδαιμονιῶ, οἶα. (εὐδαίμων), 

αθθην μαρρᾷ. οοηισγαΐζιϊαΐίο (οΥ, 
56η.). 

εὐδαιμόνως, δαᾶν. (εὐδαίμων), ΘΟοτηΡ. εὐ- 

δαιμονέστερον, Ρ78ρογοιιδίῃ, παρ- 

»ῖϊῃ. 

εὐδαίμων, -ον, ΘΟΙΏΡ. εὐδαιμονέστερος, 

ΒῈΡ. (εὖ-- δαίμων, 

αὐυϊγτέμ, ζαΐο), παρ, Ῥγ05}»67- 

Οὐδ. τὐραϊίπῃ; ΜΙ μέγας, ἃ 

ἔανουιίθ δριμὺ οὗ οἰζίεβ ἴῃ 
ΧΡΠΟΡΒΟοη. 

εὔδηλος, -ον (εὖ -Ἐ- δῆλος), 

Εἰοαν, ηναγῖ[ο58. 

εὐδία, -ας, ἡ, Γαϊν" ισοαΐϊιογ. 

εὐειδής, -ἔς, 5110. εὐειδέστατος (εὖ-- 

εἶδος). σοοα ἰοοκίηρ, οΓ σοοα 

ῬΥΊΕβοη66. 

εὐδαιμονέστατος 

Θη γνοίη 
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εὔελπις, 5.6. -ἰδὸς (εὖ- -ἐλπίς), ΟΥ̓ 

σοοα πόρε, μοροζιϊ. 

εὐεπίθετος, -ον (εὖ- ἐπιτίθημι), Θαϑῖ 

αἰξαομοα; εὐεπίθετον ἣν, ἐξ τῦα8 

Θαβῃ ἴο αἰέξαοῖο, 111, 4, 20. 

εὐεργεσία, -ας, ἡ (εὖ-Ἐ ἔργον), τὐοῖ]- 

αοἴηῃ, ΘοΟΉ οὐγηρ οὗἹἨὨ οποῇ ϑ, 

πῖηαϊγι688. 

εὐεργετέω, εὐεργετήσω, οἷο. (εῦ-}-ἔργον), 

αο τ0ο11, ὁΟΉ, 6} Γαῦοῦ 8. 

εὐεργέτης, -ου, ὁ (εὖ-[-ἔργον), δοηι6- 

7αείου. 

εὔζωνος, -ον (ζώνη), τροῖϊ σήν, ὮΘΏΟΘ, 

αοἰΐυο, ασή]ο. 

εὐήθεια, -ας, ἡ (εὐήθης), δἱηιρϊοϊέῃ, 

8.111η.688. 

εὐήθης, -ες (εὖ- ἦθος, α͵δβροβίξιοΊ), 

βἱηι16- ηὐϊγναοα!, 5111}. 

εὐθυμέομαι (εὖ-[ θυμός), δὲ ἔπ σοοα 

δρ1, 18, Θγ 7] 0. οἸ 8617. 

εὔθυμος, -ον (εῦ- θυμός), ΟΠΘ ον Γι], Οὗ 

σοοα οογασ6. 

εὐθύς, ἃαν., εἰγαϊσηΐιοαμ, αὐ ογοο, 

ἑηνηνοαϊϊαΐοί; εὐθύς παῖδες ὄντες, 
ουοη, ἤγουν δομποοῦ,, 1, 9, 4: 8ὸ 

εὐθὺς καὶ ἐκ παίδων, ΤΥ 0, 14; εὐθὺς 

ἐπειδή, αι8 ϑ00γ, 8, 111,1, 15; οἵ. 

Τὰ]: 

εὐθύωρος, -ον (εὐθύς), πθιῦ, ἃ5 δᾶν., 

δίγαῖσ] οι. 

εὔκλεια, -ας, ἡ (κλέος, τό, ΓαὩ 6). Γαΐ» 

7}αἀῃῖο. “ΟΥ̓. 

Εὐκλείδης, -ου, ὁ, 1) οἴταο5, ἃ Βοοίῃ- 

ΒΆΥΘΥ ἔγοιη ῬΆὨ]Ϊι5, ἃ ἔνθα οἵ 

ΧΡΠΟΡΠΟΝ. 

εὐκλεῶς, δᾶν. (εὐκλεής, σἱογίοιιϑ; 67. 

εὔκλεια), σἰογτοιι 51. 

εὐμενής, -ες (εὖ-[- μένος, ηυϊ)υΐ, {Π 6, 

ἐθη1}067), τοοὶϊ αὐδροϑβοα, ϊη αῃ, 

ἤθποθ, οὗ ἃ τοδῆ, δαβῃ, 60Ήν- 

7ονγίαν]ο, ἸΝ,, ὁ, 19, ἴῃ ΘΟ. 

εὐμεταχείριστος, -ον (εὖ-!- μεταχειρί- 

ἕομαι, ηϊαη 0,6), Θαϑῳ} ἴο αἰοαΐ 

αὐτί οὐ ηιανιαρθ. 

εὔνοια, -ας, ἡ (εὖ- νοῦς), σοοαὶ τοὶ], 

πίη αγι688. 

εὐνοϊκῶς, 8αν. (εὔνους), κύπαἴῃ; 

ἔχειν, δ6 τῦοἰϊ-αἰδροϑοα. 

εὔνους, -ουν, ΘΟΟἸΏΡ. εὐνούστερος (εὖ-ἰ- 

νοῦς), τὐοἰϊ-αὐδροβεα, 7γϊθηα ῃ, 

αουοίοα. 

εὔξασθαι, 566 εὔχομαι. 

εὔξεινος, -ον (εὖ-Ἐ- ξένος), ποβρτέαθϊο; 

Πόντος Ἐξεινος, ῃΠ6 πα ΟΥ 

Βίαοϊς ϑοα, ἃ ΘῸ ΡΒ θτηΐβιη ἴον {Π6 

ΟἹ Θ᾽ Ὡδιηηθ Αξενος, ἡ ποβρίίαθϊο; 

67. Οαρο οὗ Θοοα ΗορΡο,. ἴοτ ἴῃ 

ΟΙαΘΥ ϑέογηιμ Οαρὸ οὐ Οαρο οΓ 

Θ ΟΥ̓ 18. 

εὔοδος, -ον (εὖ -[-ὁδός), οα8}} ἐο ἐγατεῖ. 

εὔοπλος, -ον (εὖ-Ἐ ὅπλον), το ο1] αὐηιοεὶ. 

εὐπετῶς, δᾶν. (εὐπετής, Θαι85}}}. Θα511},. 

εὐπορία, -ας, ἡ (εὔπορος), ἠϊοατ8 ΟΥ̓ 

ργουϊαΐηρ, Ἡλθαλ5, αδιηααηοο. 

εὔπορος, -ον (εὖ-- πόρος), Θαδ ἴο 

ἐγαῦθγ 86, Θαϑ! ἴο ραᾳ88 ἐπγοῖ ἢ 

ΟΥ ΟΥΘΌ; εὔπορόν ἐστι 1ξ ἐδ Θαϑ 

(10. ἐγασοι γι 15 Θα8}}. 1171, 5.17. 

εὔπρακτος, -ον (εὖ-Ἐ- ν ΘΓ] οὗ πράττω), 

Θαδ} ἰο δ6 ἄοτο. Θα8}. 

εὐπρεπής, -ες (εὖ-[- ππρέπω), φοραὶ ἴἰ0010- 

ἔηι, Θοηνοῖῃ, παν Ἰβ0Ὴ16. 

εὐπρόσοδος, -ον (εὖ--πρός-! ὁδός), Θαι8}} 

ΟΥ̓ αὐοόρ88, Θαδ} ο ἀρρυύοαοῆι. 

εὕρημα, -ατος, τό (εὐρίσκω), τὐπαΐ ἐ8 

7οιπα, α “ἴα; α Ῥῖοοδ᾽ ὉΓ 

φοοα Το}. 

εὑρίσκω (εὑρήσω, ηὗρον, ηὕρηκα, ηὕρη- 

μαι, ηὑρέθην), ἢἥπα, αἰδοοῦυθν, 

αἰουῖδο, 

εὖρος, τους, τό (εὐρύ), δγοααέϊι, 

τοἸα ηι. 

Εὐρύλοχος, -ου, ὁ, τω μ]οοἾτι8, ἃ Τὶ 

Ατοδαϊδη ΠΟρ] θ. 

Εὐρύμαχος, -ουὅ, ὁ, ᾿πι"  ηλαοἼι 5, οὗ 

Τλαν ἀπ, ἃ Ορροποηΐῦ οἵ Χϑπο- 

ῬΠοηῃ. 

εὐρύς, -εἴα, οὐ, Ῥγοκαὶ, τοΐεϊο. 

Ἐ!ὐρώπη, -ης, ἡ, τ γ}ΌΡ6. 
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εὔτακτος, -ον (εὖ- τάττω), οἵ ΤΟΟΡΒ, 

εὐοἰ -αὐἰδοϊρίίηοεϊ. 

εὐτάκτως, δαν. (εὔτακτος), ἦγ, αἸ ΟΥ- 

αονῃ οὐ τὐοἰϊ-αὐδοὶρίτηοα ἠκναη- 

Ή67). 
εὐταξία, -ας, ἡ (εὖ- τάττω), σοοα 

ΟΥ̓ΟΥ, αἰδοϊρίϊηο. 
εὐτυχέω, εὐτυχήσω, οἷο. (εῦ-- τύχη), ὃ 6 

7ογἐιηαΐο, 06 8ιι6 6688]. 

εὐτύχημα, -ατος, τό (εὐτυχέω), ρῖδ666 

ΟΥ̓ σοοα ογέιηπο, ααυαπέασο, 

8166688. 
Εὐφράτης, -ου, ὁ, {πὸ Εἰ ρΠγαΐε8, 

{Π6 ομἰθὲ τῖνοὺ οὗ νοβϑίθυῃ Αβὶϑ. 
εὐχή, -ἧς, ἡ (εὔχομαι), ῬΥΑΜ6Υ. 

εὔχομαι (εὔξομαι, ηὐξάμην), ὈΥΑΙ. 

Ῥυαῃ ἐπαΐ (ἀοο. ᾿πῆη.), ργαμ 707, 

τοΐβῇι, τοιυ. 

εὐώδης, -ες (εὖ -Γ ὄζω, 8ηϊει], Ταῦ. 

Ο(Ἰ0}), διροο -8ϑηνοι ἴηι, ΓΚασγαηΐ. 

εὐώνυμος, -ον (εὖ- ὄνομα), ῬΓΤΟΡΘΙΙΥ 

οΓ σοοα παῆλϊε, ΟΥ̓́ σοοα οἸϊθτι, 50 

ΡΥ ἃ δθυρβμριηΐβιη, ἐμ ἰοΓ, 
ἀριστερός Ὀθΐηρ ϑνοϊαρα 85 ὰη- 

ἸποῖτΥ, βίηοθ οΘηΒ ΟἹ π6 οἵ 

616 84: 1π τα] 1ῦϑτΎ ἸΔηρΡΊαΡΘ, 

τὸ εὐώνυμον (ἢ οὐ σψιϊποῦΐ 

κέῤας), ἐπ6 ἴο6Γὲ εὐἴηρ, ἐΐπ6 ἰο 7}, 

1, 2, 15 η.; αἵ. δεξιός. 
εὐωχέω, οηΐογίαϊη,; ἴπι ταϊά., ζεαϑί, 

παῦυο αδιιπααηοο. 

εὐωχία, -ας, ἡ (εὐωχέω), ζοαϑβί, Ὀαη- 

αιιοΐ. 

ἐφ᾽, 566 ἐπί. 

ἔφαγον, 2 801... Θαΐ. 

56 15 ἐσθίω, ᾳ. τ. 
ἐφάνη, 566 φαίνω. 

ἔφασαν, ἔφατε, 566 φημί. 

ἔφεδρος, -ον (ἐπί- ἕδρα, 56α ), 5ἰξἐϊηρ 
ὃψ, ἃ5 βυιβύ., ὁ ἔφεδρος, αγυασοη- 

ἐ81--- ὈΤΟΡΘΥΙΥ ἃ {δϊτα οοπίοβίδηϊς 

ὙΠῸ 5105 ὉΥ 8πα Πρηϊβ σι {ῃ 6 

γιοῦ οὗ {π6 ἢγϑὺ Ῥοαύ, 11, δ, 10. 

ἐφέτομαι (ἕπομαι), οϊίϊοιῦ αὐέογ, 

»ιώ ϑιιο. 

ΤῊΘ ΡῬ͵Ι65. ἴῃ 

᾿ἘΕφέσιος, -α, -ον ( φεσοΞ), ΟΥ ΒΕ Ρ]ι68- 

“ι5, Εἰ ρΠοϑδίαη. 

Εἰφεσος, -ου, ἡ, Ερἤοϑδιι, ἃπ ἃη- 

οἰθηῦ οἷζγ οπ {Π6 οοεδβῦ οὗ Τ᾿υγαΐδ, 

ἕατηθα ἔου 105 ὕθιηρ]6 οὗ ἃ στ θιηΐβ. 

ἔφη, 566 φημί. 

ἐφθός, -ἡ, -όν (α. ἕψω), Ὀοϊϊοα. 

ἐφίστημι (στημι), 56 δοσίαο ΟΥ̓ ΟΉ, 

σατι86 ἔο 8ΐορ, οἵ ἃ Ποῖβθ, γεοΐῃ, 

ἥν, 1, 8, 15; 86ἐ ΟὐΘΥ' ΟΥ γι, 6ΟΏϊ- 

πιαπια ΟΥ; ᾿πίτϑηβ. ἴῃ τηϊα. δ πα 
ἴῃ 2 δ8ΟΓ., Ροσῖ., 8πα ρ]ρῇ. δού., 

ὃ6 861 ἴηι ΟΥ ον, οὗ σαΐθβ, 1, 4, 4; 

δὲ γριιΐΐ ἦη, σοηιηαηοῖ ΟἹ, Ῥοτῇ. 

ΘΟ νη γαῖ: ΝῚ, 5; 11: παϊΐ, Ἱ' 

5. ἡ: 

ἐφόδιον, -ου, τό (ὁδός), ΟΊ 6}, ΓῸΥ α 

Ζουγηομ, ἐγαυοίίηο θα ρεη.565. 

ἔφοδος, -ου, ἡ (ἐπί-Ἐ ὁδός), τραμ ἴο, 

αρργοαοῖ; ααταποο, αἰΐαοιο. 

ἐφοράω (ὁράω), Οὐδ78566, δῶρ ἴῃ 

δίσπί. 

ἐφορμέω (ὁρμέω), [16 αὐ ἀἸΟΝΟΥ ΟΥΟΥ 

ασαϊηϑέ, διοοκααο. 

ἔφορος, -ου, ὁ (ἐπί- ὁράω), ΟΥ̓ ΘΥ̓566Υ, 

Θρῆον. ΠἘὮΘ ἥνθ θρῇουβ, δἰθοῖθα 

ΔΏΠΙΙΔ1]γ, 66 ᾧπμ6 Βἰρμοβῦ 

τηϑριβύγαϊθβ οὔ ὑπὸ Θραγίδη βίδα, 

Βδνηρ Δα ΠΟΥ ΘΥΘΠ ΟΥ̓ΘΙ [6 

ΚΙΏΡΈ. 

ἔφυγε; 566 φεύγω. 

ἔχθρα, -ας, ἡ (ἔχθος, παΐγοα), παΐγοα, 

ἐϊ1-τολ!ῖ. 

ἐχθρός, -ά, -όν (τὸ ἔχθος, παΐγοα), 

παΐΐηρ, μαΐοα, ποϑβέϊο, οἴὔθη ἃ5 

Βα 5ῦ., ϑηθηλῃ, 1, 8, Θπ.: 50}. 

οἱ ἐκείνου ἔχθιστοι, Πιὶ6 ὀιἐίογοϑδέ 

7065, 111, 2, 5. 
ἐχυρός, -ά, -όν (ἔχω), ἐπαΐξ ηιαμ ὃ6 

Ποία ; οἵ ἃ ἴογύγθββ, δέγοηρ. αἰ6- 

7}ογηϑϊδίο; οΓ. ὀχυρός. 

ἔχω, ἕξω ἃπα σχήσω, ἔσχον, ἔσχηκα, 

-έσχημαι, ασο, ᾽πὶ [Π 6 νυ θϑῦ ΒΘ 56 

8 Πα ὑπουθέοσθ ἴο Ὀ6 νι ΟΊ 5 ]}γ 

τομαᾶθτθα; 110. ἤαῦθ, ρ}ο88688, οἱ 



5. Αἀπαβεακῖβ 

ἔχοντες, ἐπα γίοϊι, ΤΙ, 3, 28; μοϊὰ, 

Π, 3, 11; παῦσε οἩ, τὐθαγ 1, ὃ, 8; 

μαῦο ἰο τὐῖξο, 111, 4, 15; ονέαϊη, 

σοί, 1, 3,11; Κοο} 7γοηι, ρυγευθηΐ, 
111, Ὁ, 11: πμασῦυο ροῖῦον, ὕ6 αὐίο, 

11,9, 11: δὲ διιδίοα κὐἱίι, ἀμφί, 

ν- 8; μαυΐης, οἴϊθη 

τοπᾶρτρα τὐὐΐδ, ἢ85. ΡἜΌΠΟΙΑΙΙν ἃ 

ΕᾺ]]ΟΙ Τηθϑ Πρ, 6. 6.; Καορίηῳ, 

11, 8, 10; αὐ ἐπα μεαᾶ οΥ,1, 2, 8, 

οἶο.; ε΄. λαβών: οἴζοη ἔχω 15 1η- 

ὑγ8 Π5., ΘΒ ῬΘΟΙΔ ΠΥ θη πβρα [ἢ 

δᾶνβ.. πα τηᾶν Ὀ6 ΓΟ παρυρᾶ δο: 

εὐνοϊκῶς ἔχειν, 6 «οἰ εἰϊβροϑεί!, 

Ι, 1, δ; εἶχεν οὕτως, τέ τὰ 8 580, 

111, 1, 81: ς΄. ἔχουσαι, Ἰπύγτδ 5.» 

ΨΙΙ, 8, 21; μεῖον ἔχειν, παῦς ἐΐ6 

τὐοΥϑοὲ ο τΐ, 1, 10, 8: χάριν ἔχειν 

7}66ἱ σγαΐοζιϊ, ΤΊ, ὅ, 14: 
ἔχειν, (ἃΒ Ῥᾶ55. οὗ αἰτιάομαι) δὃ6 

αοοιι8οα, ΝΊΙ, 1, 8: ἡσυχίαν ἔχειν, 

Κοθρ 5{11, ΤΥ, ὅ, 13; ἔνδηλον καὶ 

τοῦτο εἶχεν. 6 ϊαεῖο ἐ]ιὶδ 00 ΟἰΘαΥ» 

11,0,18, ομπηθίϊηθβ ἔχω ἰΒ ἀβθα 

τ ἃ ρΡαβί ρᾶσγίϊο., αὖ 15 ποῦ ἃ 

Τηθ τ σοτηροβίίθ γνΌ. ἔοττη; 566 1, 

3,14 4πὰ ΙΥΚ,1,1; τα. μαῦο μκοια 

ΟΥ, τοηιθ ποαΐ ἕο, ὃ6 ποαΐξ, 8ΔῸΒ. 
ΟΥ ΜΊ ρσοη., 1, 8, 4; Ρ885. ἐν 

ἀνάγκῃ ἔχεσθαι, ὃο ἐπ ἱμταϊὶ οΥ 

πιοοοβδίίῃ, ΤΙ, ὃ, 21. 

ἑψητός, -ἡ, -όν (νογὈ8] οὗ 
ῥοϊϊοα, πιααο ὃ θοϊϊτηςρ. 

ἕψομαι, 566 ἕπομαι. 

ἕψω, ἐψήσω, ἥψησα, Ὀοΐϊ. 

ἕωθεν, 8αγ. (ἕως), ὕγοηι ααιῦη, αἕ 

αατοη, ἴηι, ἐπα οανῖῃ τιον ἴῃς. 
ἐῴκεσαν, 566 ἔοικα. 

»ἷ 

ἔχων, 

αἰτίαν 

ἕψω), 

ἐῶντες, 566 ἐάω. 

ἑώρα, ἐώρακα, ἑώρων, 566 ὁράω, 

ἕως, ἕω, ἡ (ακῖὶπ ἴο Ἐπηρ. 6αϑὲ), 

αἰατῦη, ἀαῃθνϑαῖΐο : πρὸς ἕω, φαϑέ- 

ιυαγα, 111,5, 15; Υ,, 1, 6. 

ἕως, ἰδ ΡΟΥα] ΘΟΠ͵., 8 ἰοπ αϑ8, 

ιὐ]ιῖϊο, πινυτϊ. 

Ζ 

Ζαπάτας, -ου, ὁ, ἐΐιο -Ζαῦ, ἃ {τῖρα- 

ἴατν οἵ {πὸ ΤῚρΤΙΒ. 

ζάω, ζήσω, [ἴπ6, ὃ αἰΐυο. 

ἵειαί, -ῶν, αἱ, αἰ ὁὐα786 σγαΐη, βροῖξ, 

ΟἿΪῪ ἴῃ }].; ο΄. πυροί ἃπα κριθαί. 

ἵειρά, -ἂᾶς, ἡ, οοαΐ: οὐ πιατιέϊο το. ἢ- 

Ἰηρ ἴο {Π6 ἔδεϊ, σοση Ὀν ἜΝτγα- 

Οἶδπ ΠΟΓΒΘΙΏΘΗ ἴῃ ὙΥΪηὖΘΥ. 

ζευγηλατέω (ζυγόν-! ἐλαύνω), αγῖτοα α 
ψο 16 Γ᾽ οαθη. 

ἱευγηλάτης, -ουὐ, ὁ (ζυγόν--ἐλαύνω), 

οτθ ὑπὸ αγῖυοβ α μοῖ ΟΥ̓ οὐ φηι, 

α ἐραπιδέογ. 

ζεύγνυμι, ζεύξω, ἔζευξα, οἷο. (Τιαΐ. 

ἤμησο, Ἐπηρ. ψο]θ), ψοΐτα, 7οΐγι, 
7αβξέοῃη ; θβρ. οὗ ὑγυϊᾶρθβ, ζευγνύ- 

ναι γέφυραν ΟΥ ζευγνύναι ποταμόν, 

ΕΟ 1ἢ Ῥᾶβδι, 1. Ὁ. 5; ἘΠ 

ζεῦγος, τους. τό (ζυγόν, ψο0}:6), ψ0Κ6 

ΟΥ̓ ρμαῖν" 7 απϊηιαῖβ; ἴῃ Ρ]. σαξέίο. 

Ζεύς, Διός, ὁ (οΓ. Θαπδκσυιῦ θγαλι8. οἸα 

Ταῦ.  ιοςρίξον), Ζοιι8,5οὴ οἵ ἈΠθἃ 

8 η6 ΟὙΟΠι5, 8η6 Κίηρ οὗ {Π ΡὍαΒ. 

Ζήλαρχος, -ου. ὁ, Ζεϊαγοιιδ, ἃ σοτη- 

τ ΒΒα συ ἴῃ [86 ὙΤΘΘΙ δττην. 

ζηλωτός, -ἤ. -όν (νΥὈ 8] 86]. οὗ ζηλόω, 

δησῃ, ἴτοτη ζῆλος, οηυῃ; ο΄. Ἐπρ. 

ξοαϊ, 7εαἱοιί8), δπυϊταδῖο, απ οὃ- 

76εἐ οΥὙ ϑηυη. 

ζημιόω (ζημία, ἰο088, ΠΕ), ἤπια, γε- 

ζῆν, 566 ἕάω. [8λ. 

ζητέω, ἕητήσω, εοἶς., 866}: ΚΟΥ, αϑὶς 

7οΥ; σι ᾿πῆη., αοβῖγα. 
ζυμίτης, -ου, 84]. (μη, ἰεαυθη; οἵ. 

Ἐπρ. σηηϊοίϊο), Ἰοασυεηεα. 

ζωγρέω, ἑωγρήσω, ἐζώγρησα (ζωός-- 
ἀγρέω, οαἰς6}ι), ἑαῖΐο αἰΐυο. 

ζῶν, 566 ζάω. 

ζώνη, -ἡς, ἡ (ζώννυμι, σῖγα, ἙἘϊηρ. 

ΖΟΉ ΟῚ), οἵγαϊϊο, δοῖϊῖ. ΜΝΥουηθη Β 

σίγα]οβ που οὔΐζϑθῃ τιον ἄθο- 

οταϊθα, ἤθποθ οὗ πο Ῥρυβίδῃ 
466, κῶμαι εἰς ζώνην δεδομέναι, 

υἱϊαρεβ σίσον 707 σιν α]θ- πιογιο ψαὰς ν᾿ 



Τοοσαθιι αν 8 

(“ρύην πιοηοῃ᾽ , ἡ. 6., ΒῊ 6 Θη]ουθα 

{Π6 ΥΘΥΘΠΙΙΘΒ ἴοὺγ ῬΘΥΒΟΏδ] 1186, 

1,4, 9; ἃ 5ο] 1615. 6] ψ8ἃ5 οὗ 

τηθῦδ] οὐ ἰθαύμοϑυ. 
ἵωός, -ή, -ὁν (ζάω), ἰζυΐηρ, αἴΐζυο. 

Η 

ἢ, σοῃ͵.: (1) αἰβ) αποίϊνγο, οὐ; ἤ.... 

ἢ, ΟΠ ΠΟΣ . .. ΟΥ,1,3,5; ἴῃ 1Ππ6]Γ. 

ἀου}]6 απ|65., πότερον (πότερα, 

εὐ ἢ ΠΟΙ ΠΟΙ͂Σ. ᾿ς ΟἿΣ ΤᾺ ἃ 

αἰτοῦ αὐϑβίϊομ, νἱτ ἢ {Π6 ΓΟΥΤΠΘΥ 

ΤΏΘΤΩ ΘΙ ὈΠΘΧΡΙΘΒΒΘΩ, 11, 4, 8; 

(2) Θοτηρδιδίϊνθ, ἐΐνατι (αὔξοι οοχα- 

ῬϑΙΘΟγΘ ΟΥ ἡγΟΓΩΒ ΠΡ Ί γ]ηρ᾽ ΘΟΙη- 

Ῥ8ΙΊΒΟΙ ἄλλος, ἐναντίος, 6ἴ0.). 

ἢ» 8αν. (Επηρ. ψο6α), ἴηι, ἐγπέϊι,, ἐγεῖῳ; 

ἴῃ οαἰῃβ ἢ μήν; 566 μήν. 

ἢ, ἰπἰοθυτοσαύῦνο ρϑᾶιί., ἱπηρ] γἱηρ 
ποίησ ἃΡ ἴο πΠ6 ΔΙΒΜΘΙ οχ- 
Ρθοΐθα, θαυΐύ οὔξθῃη ᾿τηρ] νἱπρ' θ6]- 

ἰηρ. 

ἣν» Β66 ὁ. 

ἢ, ααὖ, βίηρ,. ἔϑυη. οὗ τ]. ὅς, πβϑᾶ 5 
αν. (86. ὁδῷ), ἐπ, τοπαΐ ρίαοο, 

ἀὐΠογ 6, ἔπ, αὐπαΐ τὐαῃ, Πποιῦ; ἣ 

ἐδύνατο τάχιστα, α8 σιϊοϊίμ α8 Π6 

Ὀομϊα, 1, 2, 4, οἰς,; ἣ δυνατὸν 

μάλιστα, «υὐΐ, αἷΐ τιμᾷ ῬοΊ(ΘΥ, 

εαὐἱέῃ, αἰ πὰμ Ππεαγέ, 1, 8, 15. 

ἢ» 866 εἰμί, 
ἡβάσκω (ἥβη, μον), σγοι ΚὙΟΏι 

δομ]οοα ἰο μοιιέμι. 

ἤγαγον, Β66 ἄγω. 

ἠγάσθη, 566 ἄγαμαι. 

ἤγγειλα, 566 ἀγγέλλω. 
Ἠγγυᾶτο, 566 ἐγγυάω. 

ἡγεμονία, -ας, ἡ (ἡγεμών), ἰδοαᾶογ7- 

57υ10, Θοηιηιατα.. 

ἥγεμόσυνα, -ων, τά (86. ἱερά), ἐϊιαγ1:- 
οἤογίηρ8 (ἴον βαῖθ οοπαποί). 

ἡγεμών, -όνος, ὁ (ἡγέομαι, ἄγω), ἰρασον,, 

σιΐαο, οοηηναπαιο 7; 85 8. {016 οὗ 

ἩΣδΟΙ6β, ὟἾὟἽἼ, 2, 15. 

ἡγέομαι, ἡγήσομαι, οἶος. (ο7. ἄγω), 

ἰοααι, οοπαπιοί, σιΐαθ, ἃ ῸΒ. οὐ 

ΙΓ αδί.; τὸ ἡγούμενον, 6 σατι, 

11, 2, 4; οοηιηναγαῖ, ὃ6 ἰοααογ οἔ, 

8.05. ΟΥ ψ] ἢ ρθη. οὐ αδῦ., 1,4, 2; 

ἐπίῃ, θοίίους (ο7. Τιαῦ. αιιο0Ὶ, 

19: 4. 

Ἡγήσανδρος, -ου, ὁ, Πεοσοβαπαον, 

ΟΠΘ οὗ [Π6 φῬΌΠΘΓΡΔΙΒ οὗ {μ6 Ατ- 
ΟϑαΊ8 ἢ ΔΥΤΩΥ. 

ἤδει, ἤδεσαν, 566 οἶδα. 

ἡδέως, 8αν.. ΘΟΙΏΡ. ἥδιον, ΒΌΡ. ἥδιστα 

(ἡδύς), σἰααῖῳ, κοτέ, ρίδαϑηιγο. 

ἤδη, δᾶν. (ἢ- δή), ποιῖῦ, 6γ6 ποι, 

δῃ {}ιὴ8 ἐΐηιο, αἰγοασῃ. αὐ οη 66. 

ἥδομαι, ἡσθήσομαι, ἥσθην (ἡδύς, 

ϑιιαυΐδ, 8ιύθ6 4), ὃ6 σίαα, αοἴο] 

ὅπ, Θη 7 ον, 8.05.,. ψὶὺῃ ἀδί., ΟΥ 
ἢ ρτίϊο. 

ἡδονή, -ἧς, ἡ (ἡδύς), ρίοαδβιγο, α16- 

ἐσ]; οἵ ἔναϊ, ἥαυον, ἰαϑξίε, 

ΠῚ: 9: 16: 

ἡδύοινος, -ον (ἡ δύς-[ οἶνος), ργοσιιοΐης 

ϑιῦσοοέ υὐτηι6. 

ἡδύς, -εἴα, -ὖύ, ΟΟΙηΡ. ἡδίων, ΒῸΡ. 

ἥδιστος (67. ἥδομαι, Τιαΐ. διαυϊ8), 

διυοοέ, αοἰϊοίοιι5, ριοαβατιέ. 

ἤθελε, Β66 ἐθέλω. 

ἧκαν, 566 ἕημι. 

ἥκιστα, 566 ἥττων. 

ἥκω, ἥξω, Ῥτ65. νυ ἢ ρογῇ, ἔοτοθ, δ 

6016, παῦθ ὁοηϊθ, αὐῖσο, Θοηϊα 

δαοῖο. 

ἤλασε, 566 ἐλαύνω. 
ἤλεγχον, 566 ἐλέγχω. 

Ἠλεῖος, -α, -ον (Ἦλις, 4115), απ 

ΕἸδατν,, ἃ πϑϊνθ οὗ Ε}}15, ἃ βύαϊθ 

ἴῃ {πὸ νυθβίθσῃ ρᾶτῦ οὗ {Π6 Ῥϑὶο- 
ῬΟΠΗΘΒΊΙΒ. 

ἤλεκτρον, -ου, τὸ (ε΄. Ἑϊηρ.. οἰδοξγ,ο), 

8 Πδτη6 βρΊνθη Ὀγ {Π6 ατθϑκβ ἴο 

απιῦον, ἃπαὰ ἴο {πΠ6 τιϑίϑ] οἶθο- 

ἐγιυιηι. δι ΘΟ ροι Πα οὗ ἔθου ρᾶγΐβ 

οὗ ρο]α ἴο ὁΠ6 οὗἉ ΒΙ1ΥΘΥ. 
ἦλθον, 566 ἔρχομαι. 



54 παρε 

ἡλίβατος, -ον, ρΡορίϊο 84]., βέθορ, 

81.166}, ργοοὶρτίοι. 

Ἠλίθιος, -α, -ον, Τοο δι, δἐιρτα ; τὸ 

ἡλίθιον, Κοἱ τῳ. δἐιρταϊέῃ, 11. 0, 22, 

ἡλικία, -ας, ἡ (ἡλίκος, α8 Οἷα α8). αρ6, 

65}. ργῖηνα οὐ {{{6. ηιαγιοοα. 

ἡλικιώτης, -ου, ὁ (ἡλικία), ὦ 617 ΒΟΉ, 

ΟΓ οτθ᾽8 οὐὔγη, ασθ. ὁοτ γα α16, 

ἥλιος, του, ὁ (ο. Ἑπηρ. Ποϊίοΐγορε, 

δἴ6.)., ἐπι6 βιυίηι, σΘΏΘΡ ΠΥ πὶ πουΐ 

νύ; ὃ5. ἃ ροα, ΠοῖΙίοβ, ἴῃ 6 βυη- 

δοῦ, ΙΥ, 5, 85. 
ἡμεῖς, 506 ἐγώ. 

ἠμελημένως, Δαν. ἴτογη ΡΟ, ῬΆΒΒ. 

Ρᾶγίϊο. οὗ ἀμελέω, οαγοίο885 1}. 

ἤμεν, 566 εἰμί, 

ἡμέρα, -ας, ἡ, αμ, ΜἈΘΟΠΟΙ οοη- 

ὑγαβίθα συὰῦ πὶρῃῦ οὐ ἃ5. αθβιὶρ- 

παῦπρ πὸ ΠΟ] φῬϑυϊοα οὗ 24 
Ὦγβ.; μέσον ἡμέρας, ποολι, 1, 8, 8; 

ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, αὐ ἀαμθγοα»,11.1,2; 

τὰς μὲν ἡμέρας. .. τὰς δὲ νύκτας, 

ὃψ ἀαμ .. . Ὅψ πἱρμί, Ν, 8, 24; 
ΒΟ ἡμέρας καὶ νυκτὸς, 11, 6, 1; α15- 

γι θυΐίνο, τῆς ἡμέρας, αὶ ααἩ, Ρ61' 

ατοῆν, ΤᾺ; ὃ, 4; Βα τὰ 11Π1:.8, 

11, ἐὼν ἐπὸ οοιγ86 ΟΥἹ {πὸ ἀαμ; 

ο΄. δέκα ἡμερῶν, τὐἱ{]υἴη, ἔθη, αν .8. 

1, Ἵ, 18; ὅλην τὴν ἡμέραν, αἷΐ ἀαν 

ἰοησ. ΤΙΝ, 1,10; πρὸς ἡμέραν, ἩΘΑΥ 

ααιῦη, ἸΨ, δ, 21; μεθ᾽ ἡμέραν, δῃ 

ἄαψ, ΤΥ, 6, 12. 

ἥμερος, -α, -ον, ἑαϊο, οἵ ὕγθθ8, δεΐ- 

ἐϊυαΐοα. 

ἡμέτερος, -α, -ον (ἡμεῖδ), ΟἿ; τὰ 

ἡμέτερα, Οἵ" αἴ αῖῦ8 οὐ οἱγοιηι- 

ϑέαηοοϑ, Τ᾿ 8. 9: 

ἣμι-, ἃ ρΡιθῆχ (1μεὖ. βθηυῖ-, Ἐηρ. 
Ποηνῖ-). πα}. 

ἡμίβρωτος, -ον (ἡμι- -ἰ ΘΙ] οἵ βιβ- 

ρώσκω, οαἷ). παϊ7- οαΐοη. 

ἡμιδαρεικόν, -ου, τό (ἡμι-- -δαρεικός). 

μαϊῇ α αἀανῖο. 

ἡμιδεής, -ἔς (ἡμι- -[- δέω, γπιοοαι, ἰαο}0), 

μα - [ὑἰὶ, 

ἡμιόλιος, -α, -ον (ἡμι- -ἰ ὅλος), Πα! α8 

μι}. ἀσαΐη, νυ ἢ ρθη, οὗ οοχη- 

Ρδιΐβοη, 1, 3, 91, 

ἡμιονικός, -ἤ, -όν (ἡμίονος), "οϊογσίης 

ἔο Ἡνγιῖ65; ζεῦγος ἡμιονικόν, πιμῖο 

ἐδαην, ΝῚ-. 5, ὦ. 

ἡμίονος, -ουὅ, ὁ (ὄνος), ηηγτιῖ6. 

ἡμίπλεθρον, -ου, τό (πλέθρον), μαϊῇ α 

γἰοἐ γι. 

ἥμισυς, -εια, τὺ (67. ἡμι-), μαϊῦ; 85 

βαθβῦ., παῖ, ἐμ παῖ, πὶ σϑη. 
Ι. 9, 26. 

ἡμιωβόλιον, -ου, τό (ὀβολός), πα] ατὶ 

οὐοὶ. 

ἤμουν, 566 ἐμέω. 

ἠμφεγνόουν, 566 ἀμφιγνοέω. 

ἡμῶν αὐτῶν, 566 ἐμαυτοῦ, 

ἤν, ΘΟΠΕΙ.. ἔου ἐάν. 

Ὧν; ΠΠΠΡΘΤΕ, οἵἉ εἰμί, 

ἠνέχθη, 566 φέρω, 

ἡνίκα, [Θ᾽ ΡΟΓ8] 6ΟΏ]., τ}, 

ἡνίοχος, -ου, ὁ (ἡνία, τά, γοῖη.35- ἔχω), 

αὐγίυον,, οἸναγϊοξοου. 

ἤνπεῤ, οοηΐτγ. ἴον ἐάνπερ. 

ἥνπερ, 566 ὅσπερ. 

ἥξειν, 566 ἥκω, 

ἥπερ, αἰ. ἔδτη. βίηρ. οἵ ὅσπερ, ἃ5 
δᾶν., ἦν ἐπ Ὁ Ὁ} ἩνΑΊ716)" ΟΥ̓ 

»ίαοσο ἔν τὐπῖίοῃ, 7ιι8ὲ α8, }ιι8ὲ 

10 ἢ 676. 

ἠπιστάμεθα, 566 ἐπίσταμαι. 

Ἡράκλεια, -ας, ἡ, Πογαοῖδα, ἃ. ατθοὶκ 

οἷΐν ἴῃ ΒιΓΠ νηΐ. 

Ἡρακλείδης, -ου, ὁ (Ἡρακλῆς), Πον- 

οἴταοξ, ἃ "ΓΗ δοίδη ἔσοτη ΜΙ Ομ θἃ, 

ἴῃ ὑπ βουνίοθ οὗ ϑ'ϑιςῃθ8. 

ἭἫἩρακλεώτης, -ου, ὁ (Ἡράκλεια), αἰγὶ 

ἐππαδίίαηξ ὁ7' ἩΗδογαοῖίδα, α 

Ἡογειοϊοοΐ. 

Ἡρακλῆς, -έους, ὁ, Ηογαοῖίο8, Τιαῖΐ, 

Ἡογοιίος, 50ὴ οὗ Ζθιβ πᾶ 

ΑἸοιθπἃ, ὑπ ρστθαΐοθί οἵ {πθ 

ατϑοὶς μοτοθθ. ΕῸΓΣ ἔννοῖνθ γ ΘῈ ΤῈ 

ἢ6 ψὰβ ἴοσοθ ὃν Ηρτα ἴο βϑῦνθ 

Ἐασυβύμθαβ, κἰπηρ οἵ ΑὙροβ, πα 



Τοοαθι αν δ 

1Ππ5 Ρϑυξοσγηθα ἢϊβ ἔνθ νθ. 1ἃ- 
ῬοΓΒ, πῃ ᾿ἰαδῦ οὗ σῇ] ννὰ5 

{86 ὈγΙπρίηρ οἵ Οὐοσθθγιβ ἴο [Π6 
ὌΡΡΘΙ ψόουῦ]α, ΝΊ, 2,2. Ἠθ νἃβ 

{86 ρΡδίτοῃ δηᾶ ραϊᾶθ οὗ ψη- 

αθγοτβ, ΙΓ, 8, 25 ῃ. 

ἠράσθη, 566 ἔραμαι. 

ἠρέθησαν, ἥρηντο, 566 αἱρέω. 

ἠρόμην, ἔρομαι. 

ἥσθη, 566 ἥδομαι. 

ἣσυχάζω (ἥσυχος), Κεο0 ηιιΐοΐέ. 

ἡσυχῇ, δᾶν. (ἥσυχος), σιιίοείϊῳ, τη 

βϊθη06. 
ἡσυχία, -ας, ἡ (ἥσυχος), χιιΐοΐ, γοδί; 

καθ᾽ ἡσυχίαν, αἱ Ογιο᾽8 6686, 11]. 

ὃ, 8; ἡσυχίαν ἄγειν, ἔαϊπ]α ΟἾ 68 

6α86, 111, 1, 14: ἡσυχίαν ἔχειν, 

ΟΡ 5 11. ἘΝ. 5.18: Ν, 8, 15: α΄. 
εἰρήνην ἄγειν, Θγ)ο. ρεαοο, 11, 0, θ. 

ἥσυχος, -ον, 811], χινὶοΐ, ἴηι, δϊθηιο6. 

ἡτησάμεθα, 566 αἰτέω, 

ἦτρον, -ου, τό, δοῖϊ, αἰ οΉλοηι. 
ἡττάομαι, ἡττήσομαι ΟΥ ἡττηθήσομαι, 

εἰς. (ἥττων), δ6 ἴ658 ΟΥ̓ Ἰτ0θα]667" 
ἐπάν, (Θ 6 η.), ὃ6 βιιγραϑ8866,, ουνέ- 

αοηο, αἀοΓεαΐοα. 

ἥττων, -ον, ΘΠ. -ονος, 1} [ὉΥΊΟΥ, 

θα 6}, 586 ἃ5 ΘσοΙηΡ. οὗ κακός: 

πθυῦ. ἃ5 8ᾶν., ἧττον, [655, 11,4,2: 

οὐδὲν ἧττον, ὩΟΊ6 {6 ἴ685, ΝΠ], 

Ὁ, 9; ΒΡ. ἥκιστα, ἰοαδὲ Ο αἱ, 

ποΐ αὐ αἷϊ, ῃ πο ηιθαη,1, 9, 19; 

ΝΠ, 3,38. 
ηὔχοντο, 566 εὔχομαι. 

ηὗρε, 566 εὑρίσκω. 

ηὐτύχησαν, 566 εὐτυχέω. 

ἤχθησαν, 566 ἄγω. 

Θ 

θ᾽, ὈΥ δ] ἰβίοῃ 8:Π6Π ΘΌΡΠΟΩΥ ἴογ τέ. 
θάλαττα, -ης, ἧ, 856α. 

θάλπος, -ους, τό (θάλπω, τ α}Ή1), 

Ποαΐ, ἴῃ Ρ]. 111, 1, 93 π. 
θαμινά, 8αν. (θάμα, οὔί6Ή), οἤίοτι. 

θάνατος, -ου, ὁ (θνήσκω), ἀφοαΐ,; ἐπὶ 

θάνατῳ, αι α δΐμη, ΟΥ̓ Θοπαιοηιγα.- 

ἐΐοτ ἰο ἀφδαΐϊι., 1. 60,10; ἐπὶ θανάτῳ 

ἄγεσθαι, ὃ6 ργοϑβεοοιίοα ὁπ ὦ οαρί- 

ἑαὶ ἐπαῦρο, Ν',, ἴ, 84. 

θανατόω, θανατώσω, φἔο. (θάνατος), 

οοπαἰϊθηνη, ἴο αἀφαΐῃ. 

θάπτω (θάψω, ἔθαψα, 

ἐτἀφην), δι. 

θαρραλέος, -α, 

σοη, Π αἀφηΐ. 

θαρραλέως, δαν. (θαρραλέος), δοίαϊῃ, 

ἐσοη Παοηῖϊ. 

θαρρέω, -ἤσω, οἔο. (θρασύς), δὲ ὁοΉ- 

“ἱαφηέ, ὃο ὁ σοοα οοιαφε; ν᾿ 

8.60., αῦο πο ἤθαγ' ο7, 111, 2, 90; 

δυο. ἃ8 δᾶν., σοι Παἀργέϊῃ, 111, 
4, 8. 

θάρρος, -ους, τό (θρασύς), οογάθηοο, 

ὁοτγα646. 

θαρρύνω (θρασύς), ἠχαῖθ ὀοτ Παοηΐξ, 
Θηοοιγασο, Πποαγίθδη. 

Θαρύπας, -ου, ὁ, ἡ παγρα, ἃ ἴαγοτῦ- 

16 οἱ Μϑποη Ἑ. 

θάτερον, 566 ἕτερος. 

τέθαμμαι, 

τον (θρασύς), δοϊάα, 

θᾶττον, Ε66 ταχύς. 

τό (ε7. θεάομαι), α 

«ὐΟΉ ΟΙΟΥ", να γ)ο]. 

θαυμάζω (θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύ- 

μακα, ἐθαυμάσθην), τολιαἰογ αἵ, δ6 

870 71566], αὐἸΉνῖγ6. 

θαυμάσιος, -α, -ον (θαυμάζω), τηχαγ- 

σπυὉοίοιι8, γοηναγκαθίο. 

θαυμαστός, “ἡ, -όν (θαυμάζω), τὐ0η.- 

αοΥ Γι, σἐραηρο; οΥ. θαυμάσιος. 

Θαψακηνός, -οὔ, ὁ (Θάψακος), ἐηπαῦ- 

ἰίαγυξ οΓ Τπαρδαόοιι8, ἴῃ Ρ}]., 1, 
4, 18. 

Θάψακος, ουὅ, ἡ (Η 6Ρ. Τρ] 5α],, ξογα, 

1 Κίηρβ, 4:24), Τῆαρδαοιι8, 8 ἢ 

ἱπηρου ϑηῦ οἰ οἡ Π8 νγϑβὲ ὑ8ῃ}κ 

οὗ {πὸ ᾿ὐπρῃταΐθβ. 

θέα, -ας, ἡ (ο7. θεάομαι, Ἐϊηρ. ἐμοαΐτγθ), 

δίσηέ, βροοξαοίο. 

θεά, -ἂς, ἡ (θεός), σοα!α1658. 

θαῦμα, -ατος, 
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θέαμα, τό (θεάομαι), 5167]ιξ, 

8ρεοοίαοίο. 

θεάομαι, θεάσομαι, οἔο. (θέα), σαξα αἱ, 

τοαΐοῖι, 866. 

θεῖος, -α, -ον (θεός), αἵυΐηα, ηιΐγαοιι- 

ἰοιι8. 

θέλω, 566 ἐθέλω. 

τθεν, βυ χ αἀθποίϊηρ {π6 ΡὈ]860 

γΏΘΠΟΘ. 

Θεογένης, -ους, ὁ, ΤΠποορσόλι658, ἃ Τ.ο- 
τη, οαρίδϊη ἴῃ 0 ατθοκ 

ΘΙΤΩΥ. 

Θεόπομπος, -ου, ὁ, ΤἼδοΟροηιρηι8, ἃ Π 

ΑΥΠΘηΐϑδη. 

θεός, -οὔ, ὁ, ἡ, αἸυτηϊέῃ, σοα, σοα- 

Ἃ1658, ἴπθ βίηρ. βανίηρ {Π6 τί. 

ΟἾΪΥ ΜΉΘ ἃ αρθἤπιίθ ροα ἰβ 

τηθϑηΐ; σὺν (τοῖς) θεοῖς, τοί, ἐΠι6 

αἱὰ οΥ μοαυδη; πρὸς θεῶν, θΘΓΟΥΟ 
ΟΥ ἔῃ, {6 βὲσηέ ΟἹ ἐμ σοαϑ. 

θεοσέβεια, -ας, ἡ (θεός-! σέβομαι, 107- 

8:10), Υθυθγθη 6 ΚῸΥ ἐπα σοῦ, 

»ὶοίῃ. 

θεραπεύω, θεραπεύσω, οἶος. (θεράπων, 

ο΄. Ἑμηρ. ἐποναροιέῖο), αἰξονα, 

8676, τὐατϊὲ αἰ ροΎι. 

θεράπων, -οντος, ὁ, δογυαηέ, αἰξοπα- 

αγιξ (μοὗ ἃ ὈΟΓῊ 5]ᾶνθ, δοῦλος). 

θερίζω, (θέρος, 81:0Ὡγη}67)}, δροπια ἐΐ6 

810Ἡ1}167.. 

θερμασία, -ας, ἡ (θερμός, μοΐ; οἵ. 
Ῥηρσ, ἐπιογηιοηνθ 67), τσανην. 

Θερμώδων, -οντος, ὁ, ἐπα ΤΠογηιΟ- 
αοΉ, ἃ τῖνου ἴῃ (ὐδρρδαοοῖϊᾷ. 

θέσθαι, 566 τίθημι. 

Θετταλία, -ας, ἡ (Θετταλός), Τ7.65- 

ϑαΐψ, [9 Ἰαγροβί βίαϊθ ἴῃ πουίῃ- 

ΘΙ Ἕτθθοθ, Ὀογαάθυϊηρ ὉΡΟῚ 
Μδοραοηΐ. 

Θετταλός, -οῦὔ, ὁ, αἱ ΠΠο5βαϊίατι. 

θέω (θεύσομαι), γι. ὁπ ανσο; οὨϊοῆν, 

Ὀαῦ ποῦ 5016 }]ν, ἴῃ {Π6 τη] ἴδιν 

Ρῆγα5θ, θεῖν δρόμῳ, οπαγρσα αἵ 

αι ητΐοϊο, οὐ, ἐδιο γηγι. 

θεωρέω, θεωρήσω, οἷο. (θέα), ἰοοῖς α, 

τατος, αἵοιυ, ὃ6 8ροοίαΐογ; οἵ {τοορ5, 

γουΐοι!. 

Θηβαῖος, -ου, ὁ (Θῆβαι, ΤῊ 65), α 

Τῆοθαη, ᾿π μαρϊαηῦ οὗ ΓΠΘθ685 

ἴη Βοροίϊ. 
Θήβη, -ης, ἡ, ΤΉ Ρο, ἃ 5γη8}} οἷἐγ ἴῃ 

{80 ΤἸτοδᾶ ; Θήβης πεδίον, 1Π 6 

ποΙΡθογὶηρ αἰδβύσιοί, 11, 8, 1. 

θήρα, -ας, ἡ (θήρ, ιὐἱϊὰ δεοαβέ, ο΄. 

Τ1,αὖ. ἤογιι8, Βπηρ. (1667), Πιιινΐ, 

ἢ α86. 4 

θηράω, θηράσω, οἴο. (θήρα), Πιιγξ, 

ὁἤα86. 

θηρεύω, θηρεύσω, οἷο. (θήρα), μιιηΐ, 

οἤαβο, οαΐολ. 

θηρίον, -ου, τό (θήρα), θοαϑέ, απϊηιαὶ, 

θησαυρός, -οὔ, ὁ, (τίθημι), ἐγδαϑίγῦο, 

ϑίογο, Ν, 4, 21: ἰγοαδιγῳ, Υ, 8, 5. 

Θήχης, -ου, ὁ, ΤἼ οι 68, ἃ το δ] ἢ 

ἴῃ Ῥοπίμ. 

τξθι, ἃ βυ χ ἀθπούίϊηρ [86 Ρ]866 

6 ΓΘ. 

Θίβρων, -ωνος, ὁ, ΤἼῖθγοτ, ἃ ϑ')08τ- 

ἤδη ΘΌΠΟΓΆΙ, ὑγΥΓΪ ΠΡ αραϊηδὶ 

ΤΊΒΒΔΡΗΘΓΠΘΒ. 

θνήσκω (θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα), 

ΤΟΊ ΪΑΥΙν ὑθοα ἴῃ ΟΘΟΙΡΟΙΠΩΒ 

(ΟΊ θ ἢν ἀπο-), βᾶνθ ἰὴ [6 ρμοτῇ. 

86 ρ)ρῇ., αἷο, δ κιϊοα; ἴθ Ῥϑτῖ. 

δ6 αἀφδαα, ζαϊίοη, ἔμ, δαξέϊο, 1,0, 11. 

Τὴ {86 ρῇ., Βᾶνθ ἴῃ {89 βίηρ. ἴη- 

αἴο. 2 ρΡὕ, ἔοστηβ ἃγθ Του, τέθνα- 

τον, ΙΝ, 1,19; τεθνᾶσι, ΤΌ, ὃ, 17: 

τεθνάναι, ΤΥ, 1, 20; τεθνεῶτας, 1], 

4, 19. 

θνητός, -ἡ, -όν (γΟΥΌ8] οὗ θνήσκω), 

ηιογίαί. 

θόρυβος, -ου, ὁ, πιοῖδα, δΟπ Γιιδίογι, 

αἰἰϑέν  αγιοο. 

Θούριος, -ου, ὁ, α ΤἼ)ητιρίαπ,, ᾿π 8}0- 

ἰἰἀηῦ οὗ ΤΉ ΣΙ, δὴ Αἰποπηΐδη 

οοΙοην ἴῃ Βουίποτη [{{ἀ]ν. 

Θράκη, -ης, ἡ (Θρᾷξ), Τῆγαοσο: “Ὶ) 

[6 ΤΘΡΊΟΠ ἴπ ΕλΓΟΡΘ ᾿νἱηρ ποίη 

οὗ πὸ Αθρϑδῃ 8ηα ψϑβὺ οὗ [88 
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Ἐπιχίηθ: (2) 'π Αβίβϑ, {ΠπΠ6 τϑρίοῃ 
βουσί οὗ {πΠ6 Εαχίηθ οχίθπαϊηρ 

ἔνοιη ὑῃ9 Βοβρθβοσγιιβ ἴο Ηθγᾶ- 

ΟἸδδ. 

Θρᾷκιος, «α, -ον (Θρᾷξ), Τηνγαοσίαπ:; 

τὸ Θράκιον, ἐμι6 ΤΠ αοίατ, φιαν 67 

(ἴηὴ ΒΒ Ζϑη 1). 

Θράξ, -κός, ὃ, α παΐῖυο ὁ ΤἼγαο6, 

Τ]υ" στα. 

θρασέως, δαν. (θρασύς), θοϊαῳ. 

θρασύς, -εἴα, -υ (ε7. Εηρ. ἀαγ 6), δοία, 

ααγίησ. 

θρεψόμεθα, 566 τρέφω. 

θρόνος, -ου, ὁ (Επρ΄. ἐγ 016), 8θαΐ, 

ἐμ αΐν, ἐπ οι. 

θυγάτηρ, -τρός, ἡ (οΓ. Ἐπηρ. αατιο]ι- 

67), ἀατισπμέογ. 

θύλακος, -ου, ὁ, δας, 86οῖι. 

θῦμα, -ατος, τό (θύω), βαογίβοο, αἱἷο- 

ἐΐην. 

Θύμβριον, -ου, τό, ΤΗμηιδγῖιηι, ἃ 

οἰἵγ οὗ ῬΒτνυρΊἃ. 

θυμοειδής, -ἔς (θυμός-Ἐ εἶδος), Πίσἢ- 

βριγοα, οἵ ἨΟΓΙΒ65. 

θυμόομαι, θυμώσομαι, οἶα. (θυμός), 6 

ΘΉΟΥ οὐ τὐγοΐῃ. 

θυμός, -οὔ, ὁ, ποαγέ, ξοοϊζησ 8. ιὐγαίῃ. 

Θυνοί, -ων, οἱ, ἐμ6 ΤΗημτῖ, ἃ ΤΉτα- 
οἰδῃ {τ 6. 

θύρα, -ας, ἡ (Ἰ)δ. ξον8., Ἐΐπρ'. ἀΟΟΥῚ, 

ἙἸΟΟΥ͂, ΘΟΥΤΩΤΠΟΠΪΥ ἴῃ Ρ]. οὗ ἕο! α]πρ' 

ἀοοτβ; ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις, αὐ 

ἐθ6 Κῖπο᾽ 8 οοιγί, 1, 9, 8, Ὀαΐ ἴῃ 

11, 4, 4, αὐ ιὶβ τον σαΐο8; α΄. 

ΨΙ, 5, 25 5πᾶ Ε661, 2, 11 η. 

θύρετρα, τά (θύρα). 0078, σαΐθ8. 

θυσία, -ας, ἡ, δα ογἹ ῇ6ο. 

θύω (θύσω, ἔθυσα, τέθυκα. τέθυμαι, ἐτύ- 

θην), ϑβαογίξοο, 4 05., οὐ. ψ ἢ 86ο. 

ΟΥἩἨ νἱούϊτη, 8πα αδῦ. οὗ {88 ροα ; 

τηΐϊα., ἤαῦυὸ α βαογίῇοο οὔ ενοα, 
ΟΠ βαογίῇοο, θβ5ρΡ. ψ τ ἃ νἱθνν 

ἴο ᾿Ιϑδυπίηρ δροιΐ {πΠ6 ἔαζυτο; 

τὰ Λύκαια ἔθυσε, οοἰουγαΐοα {16 

Τσοασα (566 1π6 που) τοὐἐἢ, βαονί- 
Π66,1, 2, 10; θύειν σωτήρια, 8ει071- 

ἤεο ἐμπαη]- ον τ) 5 707 βαιΓοἶῃ, 

ἯΤΙ, 2, 9; τὰ θυόμενα, {6 υἱοίζίηιξ, 

3} 9. 
θωρακίζω, ἐθωράκισα, οἰο. (θώραξ), 

αὐγὴν εὐὐέΐ, α Ὀγοαδέριαΐξο οὐ οτιΐ- 

γα 88; τηϊᾶ, ριιἐ οην ΟἸ 68 δγοα5ί- 

»ίαΐο, 11, 2, 14; Ῥ858. 80υ. 8π4 

Ρΐ. ρᾶγίϊο., οἰασὶ ἔγη, αΥ̓ὩΙΟΥ. 

θώραξ, -ακος. ὁ, δγεαξέρίαίο, οτῖγα.58. 

Θώραξ, -ακος, ὁ, ΤΠοΥαα;, ἃ Βοθοίδη 

ἴῃ {ῃ6 ατϑθῖκ ϑυΤηυ. 

᾿ 

ἰάομαι, ἰάσομαι, ποαϊ, δπγ6. 

Ἰασονία ἀκτή, ἡ, «7ᾳ801}8 6αΡ}6, ἃ 

ῬΓΟΙΠΟΠΓΟΙΥ ἴῃ ΡῬοπίμβ ΠΘΔΓ 

ΞΙΠΌΡΘ. Ηθτθ ϑοοοτναϊηρ ἴο 16- 

σϑηα, 6 Ατροπϑαΐθ Πα θ᾽} ΒΟ Ὴ 

18 η6 64. 

ἰατρός, -οῦ, ὁ (ἰάομαι), ρῇἢῃϑίοϊτατ, 

8706 0Ή. 
ἰδέ (ἰδεῖν), 566 εἶδον. 

Ἴδη, -ης, ἡ, (ας 8. τλοπηΐδῖη ἴῃ ἢ 6 

'Ττοϑῶ, ἔαιηθα 85 [ῃ6 5066 οὗ {Π6 

Τυααρτηθηῦ οἵ ῬαΓΪ8. 

ἴδιος, -α, -ον (67. Επηρ.. ἑα ἸΟΉ}), ΟἼν6᾽ 8 

οτὔη, ρεογϑβοπαῖ, ργίυαΐο; εἰς τὸ 

ἴδιον, ΚῸΥ7 ΟἸ 68 Οτῦγ, τι86, 1, 8, 8, 

δαν. ἰδίᾳ, ργίυαίοῖμ, Ν, 0, 27. 

ἰδιότης, -ητος, ἡ (ἴδιος), ροοι αν. 

ἰδιώτης; -ου, ὁ (ἴδιος; ο7. Ε!ηρ'. ἑατο ), 

ργίυαΐο ρϑγϑοη, βιιδ7εςοξ, ργίυαΐο 

βοίατϊονυ; απιαΐοιν, οὐδ τοτἐποιί 

βροοϊαὶ Κηοιοίοαισε, ΝῚ, 1, 51. 

ἰδιωτικός, -ἡ, -όν (ἰδιώτης), ΟΥἩὨ α 

φρυϊυαία ρούϑβϑοι, ργϊυαΐο, ΦοΏηι- 

ἨϊΟΊΉ. 
ἴδοι, ἰδοῦσα, 566 εἶδον. 

ἱδρόω, ἱδρώσω (ἱδρώς, βιυοαΐ, Τιαῦ. 
8:(1Χ01, Εἰπρ.. διυθαΐ), δισοραΐ. 

ἰδών, 566 εἶδον. 

ἵεντο, 566 ἕημι. 
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ἱερεῖον, -ου, τό (ἱερός), απϊηιαϊ ΚΟΥ 

86ογ 66; ἴῃ Ρ]., σαξέϊο, ἴον Τοοῦ, 

ΒΙΠ06 ἃ ρΡογζϊοῃ οὗ {86 5]αῖη Ὀϑαβῦ 

γγ85 ἰνναυβ οἴἵθγθα ἴο {Π6 σοαβ. 

ἱερός, -ά. -“ὁν (οΓ. Ἐπηρ. πίογανο]}}), 

μοῖῃ, βαογοα (ἴο ἃ ροα, ρθη. Υ͂, 

3, 13); ὃἃβ5. Βυ βῇ. τὸ ἱερόν, ἐρηιρ1]6, 

Ν,, 8, 11; 1ῃ Ρ]. τὰ ἱερά, βαογίῇοθ, 

αἱέαϊ8, οὗ [}: 6 ν]ούῦϊτηβ, ΟΥ ΟἸΏ6Π8, 

ἀτανη ἴσου {πΠοὶν ἱηβρθοίϊοῃ, 1, 
8, 15, δηα οὔξθη; ἡ ἱερὰ συμβουλὴ 

λεγομένη εἶναι, “5ασγρα σοι 1" 

α8 {πὸ ργυουονῦ σοο5 (ΑἸ α]πρ ἴο 

{Π6 ῬΓΟνΘΙΌ ἱερὸν ἡ συμβουλή), Υ͂, 

θ, 4; ἹἹερὸν ὄρος, 5αογ θα] πιοτιγιἑαΐη, 

ἴῃ ΤΏτγδοο, ΝΙΙ1, 1, 14. 

Ἱερώνυμος, -ου, ὁ, ΗΠ οΥΟπ ηλιι5, οἵ 
ἘΠῚ5, ἃ ατϑοὶς σαρίδ!η. 

ἴημι (ἥσω, ἧκα, -εἶκα, -εἶμαι, -εἰθηνῚ, 

βοηα, ἰπγοῖῦ, ᾿πινὶ, νὰ αδῦ. οὗ 

{186 τηΐββιϊο; ἧκαν ἑαυτούς, ἐποῃ 

Πρ ἐποηιβοῖυοϑ, γ1ι51ι66., ΤΥ, ὃ, 

18; 50 τη]α,, γ71ι7ι, γ1ι5}, παῦε. 

ἴθι, 566 εἶμι. 

ἱκανός, -ἡ, -όν (ἱκνέομαι, ἱκάνω), 8:ι{- 

Ποῖον, δποιση, αὐἀοαιαΐο, αδῖο, 

Πέ, ἀὈ5Β.. οὐ ἢ ᾿πῆη. 

ἱκανῶς, Δαν. (ἱκανός), «ἰΠοϊοη εϊῃ, 

ααοηιαΐοῖμ, ἐὐοἰϊ φησ ἢ. 

ἱκετέυω, -εύὐσω, οἴο. (ἱκνέομαι), ηυ- 

ρίογο. δθαβοθοῆι. 

ἱκέτης, -ου, ὁ (ἱκνέομαι), διρρίταπΐ. 

Ὑκόνιον, -ου, τό, Τοογτιηι, ἃ ΟἸΌν οὗ 

ῬΒτυρίδ. 

ὕλεως, -ων, σθῇ. τω, 

7Ζαυογαῦίο, οἵ σοαξβ. 

ἴλη, -ς, ἡ (εἴλω, μοην 1η), δαπα, 

ἰγοο}, 65}. οὗ σάν τυ. 

ἱμάς, -άντος, ὁ, ἑποτς. βίγαρ. 

ἱμάτιον, -ου, τό, οΟτἶον σαγηϊιθηΐ, 

οἰοαΐι, ἰηιαξίοτ; ἴῃ Ρ]., οἰοίδος, 

ΤΥ 9.1: 

ἵνα, Πη 8] φῬαγίϊοϊθ, ἐμαΐ, ἔπη οὐον' 

ἐπιαΐ, ν᾿ ἢ 5 Ὁ]. οὐ ορύ. 

γγορτέϊοιιϑ, 

ἵππαρχος, -ου, ὁ (ἵππος-: ἄρχω), οαυ- 

αἰνῇ, ΘΟἸ αὙΕ] 6 γ". 

ἱππασία, -ας, ἡ (ἵππος), α γἱαΐης 0 

απ 770. 

ἱππεία, -ας, ἡ (ἵππος), οατυτιϊγ. 

ἱππεύς, -ἔως, ὁ, πογξεητατ, οαυαῖϊγῃ- 

αι. 

ἱππικός, -ἡή, -όν (ἵππος), ΟΥ̓ οὐ δεοϊοηῃ- 

ἴηῳ ἰο α ἤοΥδ οὐ ἴο οαυαϊίγῃ; 

ἱππική δύναμις, φαὐαϊγῳ ἤογοο, 1, 

8, 19: τὸ ἱππικόν, σαυαϊγῃ, 1, 9, 31. 
ἱππόδρομος, -ουὅ, ὁ (ἵππος-! δρόμος), αἱ 

γαςο- οπ 786, ρροαγοηιο. 

ἵππος, του, ὁ (ἴοΓ ἔκκος, Τιαΐ. δαᾳιιτι5). 

ἤΟΥ586, Ρ]. οἱ ἵπποι, οαυαῖϊγψ, 11, 

3, 39; ἀπὸ οΥ ἐφ᾽ ἵππου, ογ. ἤοΥ86- 
θαοῖε, 1. Ὁ. 13 Τ1Τ 4. 47, 

Ἶρις, δοο, Ἶριν, ὁ, ἐμ 1τ8, ἃ ΤΥἾΨΘΓ 

πη Ῥοηΐμβ. 

ἴσθι, 566 οἶδα. 

ἰσθμός, -οὔ, ὁ (Επρ΄. ἐξέξηινιι5), ἐβέἢ- 

Ἠνιι8: ὯΒ ἃ ΡῬΙΌΡΘΙ Π81η6, ἕδπε 

Το ηιι5 οΥ Οονίπέν, Τ1, 6, 8. 

ἴσμεν, 566 οἶδα. 

ἰσόπλευρος, -ον (ἴσος-:-πλευρά), τοΐέ]ι 

εηπαὶ οἴαο5, οημιϊαξοναὶ. 

ἴσος, -η, -ον (ο΄. Ἑπηρ. ἐβο866168), 

εηπαῖ; ἐν ἴσῳ, ἴπ, Θηπαὶ 8ξορ. 
δυθηῖῃ. 1. 8.. 11; οὐκ ἐξ ἴσου ἐσμέν. 

τ6 αγῷ πιυΐ ὁπ ατὶ ἐηπαὶ Γοοΐϊηπα. 
171, 4, 47; εἰς τὸ ἴσον ἡμῖν, ἐο ἐπ 

8αῆια ἰουοῖ κτἰΐ, τι8. ΤΥ, 6, 18: 

ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος, εἐΣ 

δγοαα α8 ἐπομ τὐϑνὸ ἴοπρ, Υ'. 4. 

52; δᾶν. ἴσον, φαιιαϊϊῳ, αἰἴῖϊε, 
ΤΡ Η; 

ἰσοχειλής, -ἔς (ἴσος- χεῖλος, {7}, τι 

ἕο ἰπι6 δγίηι. 

Ἰσσοί, -ὧν, οἱ, 1551 ΟΥ 7858118, ἃ ΟἸέν 

οἵ ΟἸΠ]ΙοΙἃ. 

ἴστε, 566 οἶδα. 

ἵστημι (στήσω, ἔστησα, ἕστηκα, ἐστά- 

θην), 2 80Ι. ἔστην, 2 ροτῖ, ᾿πηῆη. 

ἑστάναι (Τιαὖ. βέαγεο, Ἐϊηρ. 5ξατια)[)} 

γιαῖΐο βίαπαὶ οὐ 8ΐορ, έαΐξίογι, 
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»ίασο, 86 τἴρ; ἰπίτ. τη τηϊα. (6χ- 

οορῦ 1 8017.) 8π6α 2 8οῖ., 1 8ηα 2 

ΘΕ ἀπ 1 ὁπ 2, ῬΠΡΊ. δοῖ., 

δίαπια, παϊΐ, ὃ6 5ἰαϊζίογεα, ποία 

Οη.6᾽8 σγοια, 1, 10, 1. 

ἱστίον, -ου, τό (αἸτη]η. οὗ ἱστός, ηναϑὲ, 

α΄. ἵστημι), βα1]. 

ἰσχυρός, -ά, -όν (ἰσχύς), 5 γΌ0Ή10. 

ηυϊα]ίμ, οὗ ῬΘΙΒΟῚΒ ἃ πα Ρ]8668. 

ἰσχυρῶς, (ἰσχυρός), 8ἰγοησίῳ, υἱο- 

ἰογξϊῳ, οαςεοαϊησῃ. 

ἰσχύς, -ὕος, ἡ, 8ἰγεησίν, ηυϊο]ΐ, 

7ογοο; οὗ δι δυτων, 1, 8, 22: Υ. 

{, 30. 
ἴσχω (Ρ8Γ81}16] ἕογτηῃ ἴο ἔχω, ΟΠΪΥ ἴῃ 

ΡΓΘΒ. 8δηα ᾿πηρἢ.), ποία, μϊπαου; 

Ῥ8ΒΒ., ἐν τούτῳ ἴσχετο, ἔπ, ἐΠι18 

ἐθόγ τὐα8 α πτίο!ι, ΝΊ, 8, 9. 

ἴσως, δᾶν. (ἴσος), δφπιαἰῳ, ργοθαθίῃ, 

Ῥογἤαρϑ, 1 81ι|0}όο86. 

Ἴταμένης, -ου, ὁ, Παπιθηι68, ἃ ῬΟΙ- 

βίϑῃ. 
ἱτέον (γ ΘΓ 8] οὗ εἶμι), ογι6 ηνιι8ὲ σο. 

ἴτυς, -υος, ἡ, γἱηι, οὗ ἃ ΒΏ161α. 

ἰχθύς, -ὕύος, ὁ (οΓ. Ἐππρ. Του μοϊοσ ), 

7,8}. 

ἰχνίον, -ου, τό (αἴηι. οὗ ἔχνος), ἔοοΐ- 

᾿βίορ, ἰγαοῖ. ΤῊΘ ψοτγα 5 τη Ί Η]Ὺ 
οοπῆπρα ἴο ροθίυυ. 

ἴχνος, -ους, τό, Γοοίβέεορ,. γα}. 

Ἰωνία, -ας, ἡ (Ἴων, 1οη., ὕΠπ6 τηγτῃ- 

1684] ἔοι Πα 6. οὗ {Π6 Τοπίϑη ὑγ1}06), 

Τοπῖα, ἃ πϑτὴ6 ρσίνθη ἴο [Π6 οοδδῖ 

οὗ Αβὶα Μίπου 8πα {6 δα͵δοθηΐ 

5]. παᾶθ, Ὀθίνγθθη ΑΘ] ]βθ 8ῃᾶ 

Ουῖδ. 

Ἰωνικός, -ή, -ὀν (Ἰωνία), δοϊοησίηρ 

ἔο ]οπΐα, Τοπίαη,, Τοτΐς. 

Κ 

κἀγαθά, ἴον καὶ ἀγαθά. 

κἀγώ, ἴοτ' καὶ ἐγώ. 

καθ᾽, ὈΥ οἸϊἰβίομ ἃπα ΘῸΡΠΟΙΗΥ ἴοι 
κατά. 

καθά, δαν. ἴογ καθ᾽ ἅ, ἀαὐοογαϊηρ α8, 

71ιι5ὲ α. 

καθαίρω, καθαρῶ, ἐκάθηρα (καθαρός, 

οἴοατπ; οἷ. Ταῦ. οαϑένι8, οΠαϑίο, 

Ἑπηρ. σαΐιανέϊο), οἴδαγι8ο, ρινῖῳ. 

καθάπερ, δᾶν. (καθ᾽ ἅπερ), 7ιι58 α8 ΞΞ 
ὥσπερ. 

καθαρμός, -οὔ, ὁ (καθαίρω), ρεγὶῇ- 

σαΐίοη. 

καθέζομαι, ἐκαθεζόμην, καθεδοῦμαι 

(5 ρ]6 ἐΐζομαι, 581}, τϑγθ), {ὲ 

αοιῦη; Ππαϊέ, Θποαηιρ, 1, Ὁ, 9. 

καθέλκω (ἕλκω), ἄἀγαρ οὐ ἀγαιῦ ἀοιυη. 

οὗ β81ρ5, ἰαπιηοῖ. 

καθέντας, 566 καθίημι. 

καθεύδω, ἰτη ρῇ. ἐκάθευδον (εὕδω, ροσϑίϊο 

5166ΡῚ, ἴϊ6 ἀοιση,, 566}, [16 ἑα[ο. 

καθηγέομαι (ἡγέομαι), ἰΙοαα, οοπαμιοί, 

ΘΑαΥΥΉ οί. 

καθηδυπαθέω, 8δοΥ. καθηδυπάθησα (ἡδυ- 

παθέω, ἔτοτη ἥδυς-[ πάσχω), βχινατ- 

ἋΟΥ ἴηι, “ιιαλν. 

καθήκω (ἥκω), ὁοη6 αἀοιῦη,, γ6αο], 

αοιρη, ἐο; ἴγαρΡ θυ 5. ἐξ δοῃοουθ5, ἐς 

ἐΠ|6 απΐμ ο7, πὶτῃ αδΐ., 1, 9, 1. 

κάθημαι, 1πηρῇ. ἐκαθήμην (ἣμαι, ροοίϊο, 

814), 51., δ6 βοαΐοα, δ6 δηεαηιροεα. 

καθῆραι, 566 καθαίρω. 

καθίζω, καθιῶ, ἐκάθισα (ἴζω, 56αΐ), 

γαῖ 517 αοιθη, 8οαΐ, 86]. 

καθίημι (ἴημι), 56γα αοιυτι; οὗ ΒΡΘΔΓΒ 

καθιέναι εἰς προβολήν, ἴοιῦ617 ΚΟΥ͂ 

αὐ οἷ, ΜΠ Ὁ, 90: 

καθίστημι (ἵστημι), ρίασοα, οΟΥ 86ΐὲ 

ἄοιση,, 5ἐαΐίοτ,, 6δδἰαθδίίϑἢ, ὰΐ ἴο 

ὈΘ νϑιυ ΟΌ5}]ν στο παθυθα; αὐ) α 96, 

Τ11|,.3, 3: δγίησ, 1, 4, 13: ἐοξ ἴπ 

οἤϊοο, αρροϊγιί, Τ11, 2, δ; Ἰηέτϑηδ. 
((η 2 8ου., ρὲ. ἃπα ρ])ρῇ. δοΐ. δπα 

[86 τηϊᾶ., οχοθρί {π6 1 8δοῖ., 

ΘΟΉ6 ἰο, Ὅ6 οεέαθιϊ5]Ποα ἐπ; 1 

8ΟΥ, τηϊά. γδηβ., αρροϊηΐ, [11. 

1, 359; ὡς καταστησομένων τούτων 

εἰς τὸ δέον, δἴγηι06 ἐ)8 διιδῖγι6 58 

τὐοιιία ἐνυγ οὐ αἷϊ γἱοῇέ, 1, 3, 8. 



00 ἀπαθεῖ 

καθοράω (ὁράω), Ἰοοἷ᾽ αοτῦη, ΟἩ, Κ7Ἱ͵ΟΉν 

αὔουο, οὔϑονῦο. 

καί, οοη7., ΘΟΡ α]αὐὔϊνθ ΟΥ ᾿ηὔθηΒῖνο, 

αι], ουθη, αἰ8οὸ. ΑΒ ἃ οορα]ὰ ἴὖ 

οΟμπθοίβ ΟΓΩ͂Β ΟΥ Ά ἈΟἰδιβοβ; ἴῃ 

ΘΠΠΤΠΘΙΔΌΙΟΙΒ ᾿ὖ 15 ΤΘΡ ΪΔΥ]Υ 6χ- 

ῬΓΘΕΒΘαῖ τ ἢ Θ8 0 1ΐθη, ποῦ Ὀ6- 
ἴοτθ {πΠ6 ᾿ἰαβῦ οπ]υ, 8ἃ5 ἴὴ Επρ', 

ΔΙ ΓΠΟῸρΡὮ 1Ὁ τηᾶν 6 ογηϊ θα αἸζο- 

σοϑίμου (θυ παθίοπ); δἰξθυ πολύς 
1{ τδΥ ὈΘ Ἰοῦύ ἀπίγδηβ]αίθα, 11, 

8, 18; δἱῦο. ψουαβ ΘΧΡΥ βίηρ 

ΒΘΙΏΘΏΘΒΒ Ὁ ΤΥ ὈΘ ΤΟ ΠαοΘτθα 8 

(47. Τιαῖ. α(.), 11, 2, 10. ΑΒ δὴ 

ἰηοηβῖνθ Ὁ 18 σουήτηοη νυ [ἢ Θοη- 

οοδδῖνθ ραγίϊοβ., 1, 9, 31 (ᾧ), καί- 

περ); Μ|Γ το] αῦνθθ, τϑυκΊηρ' 

{Π6 Ῥ8ΙΔ]]6]βυη, ΠΘΤΘ. αὐτο ΟΥ 

αἴ8ο0 ἴθ απηδίατα] ἴῃ Βηρ'., ὅπου 

ἂν καὶ ὑμεῖς, 1, 83, 6; οΥ΄. ὥς τις καὶ 

ἄλλος, 1, 3, 15; εἴ τις καὶ ἄλλος, 1, 

4. 15; καὶ αὐτοί, ἐπομ οο, 111, 4, 

37. καί 15 οἴζθη σονγϑὶ θα σις ῃ 

ΤΕ ΟἹ καί, οί, .« .. απα; ἴοΥ καὶ 

γάρ, 566 γάρ. 

Κάικος, -ου, ὁ, ἐπ6 Οαΐοσιι8, ἃ ΤΙνΘΥ 

οὗ Μνυβία; Καΐκου πεδίον, {Π6 846- 

7δοθηΐ Ρ]δ1η. 

ΚΚαιναί, -ῶν, αἱ, Οαοηαρ, ἃ οἷζγ ἴῃ 

Μοβοροΐίδιηϊα οα {π6 ΤΊρΡΤ ΙΒ. 

καίνω, 8ἴαῃ, Πῖϊ], 111, 2, 39; ο΄. 

κατακαίνω. 

καίπερ, ΟΟΠΟΘΒΒΙνΘ οοη͵. (καί-Ἐ περ), 

αἰποισῆ, τ ρΡᾶγίϊο. 

καιρός, -οὔῦ, ὁ, γ͵ἱομέ οὐ έξίη ἔΐηιο, 

ορρογ γιέ, οΥγββ; 
ορρογέινοῖῃ, 111,1,39; προσωτέρω 

τοῦ καιροῦ, ζιγίηον" ἱπαη, τὐαϑ8 

ΡΥΌΡΘΥ' οὐ «εὐῖ86, ΤΥ, 8, 84, 

καίτοι, ὁοηΐ. (καί- τοί), απ αὶ μοΐ. 

καίω ΟΥ κάω, καύσω, ἔκαυσα, -κέκαυκα, 

κέκαυμαι, 0117, 117), 

ΜΡ; πῦρ καίειν, ποορ α ἢ 7. θιι))γ- 

ἕησ. ΤΝ,1, 11; οὗ ΒΌΤΡΘΟΠΒ, σατι- 

ἐογΐξο, Ν', 8, 18; Ρ855. ὃ6 οὐὰ ἢ. 

ἐν καιρῷ, 

ἐκαύθην, 

κἀκεῖνος, ἴΟΓ καὶ ἐκεῖνος. 

κακόνοια, -ας, ἡ (κακός-! νοῦς), 11] 

αὐ], πχαϊΐοο. 

κακόνους, -ουν (κακός-!- νοῦς), ΟΥ̓ ουτῖ 

ηυΐηα, ἐϊ1-ἱδροβοα,, μοϑβέϊϊο. 

κακός, -ή, -όν, ΘΟἸΏΡ. κακίων, ΒῈΡ. κά- 

κιστος, δαασὶ!, τὐτοϊοα!, θα86., παγηι- 

7, οἵ ῬΘΙΒΟΠΒ ΟΥ {ΠΪηρ5, 65}. οὗ 

ΒΟΙαΊΘυΒ, σοιραγἶ; 85. βαθβί. 

τὸ κακόν, δου], παγηι, τυϊβο θοῦ, 

171,1. 25; κακόν (κακά) τινα ποιεῖν, 

ἄο παγην ἕο, ἔη7ιγο, 1, 9, 11: οΓ. 

κακως, 

κακουργέω (κακός-[- ἡὶ εργ), (ὁ Παγηι 

ἔο, πιαϊγοαΐ. 

κακοῦργος, -ου, ὁ, (κακός-[- νὶ εργ), ατὰ 

ουϊί-αἀοον, ογζηνίγαῖ. 

κακόω, κακώσω, οἴο. (κακός), Πιιγὲ, 

ἐγ.7 176. 

δᾶαν,. (κακός), ῬῬασϊῃ, 11, 

τ“ὐγογιίῃ., τὐγοίο μα}; κακῶς ποι- 

εἶν, (ο παγηι ἰο, ἵγζιγο, 1, 4,8; 
85 ΡῬ885. κακῶς πάσχειν, Ὅ6 τ] 

ἐγοαϊοα, 111, 8, 1; κακῶς ἔχειν, δ6 

θααϊῃ ΟἹ, ἦτ ουτὶ σα86, 1. ὃ, 16: 

κακίον πράττειν, ξα 76. τ0Ο0Υ86, ὃ6 

ιὐογ86 οἵ, 1. 9, 10. 

κάκωσις, -εως, ἡ (κακόω), 11 ἐγοαΐ- 

ηιογ. 

καλάμη, -ης, ἡ (οΓ. κάλαμος), εἕγαιο. 

κάλαμος, -ου, ὁ, 7666], 5ίγ τι". 

καλέω (καλῶ, ἐκάλεσα, κέκληκα, κέκλη- 

μαι, ἐκλήθην), οαἰϊ, ϑιιηϊηοη, {η- 

οἱΐο; σα], τιαηιθ, νυ ὶ Ὁ ἔνγο ἃ 605, 

ΝΙ: 6; 38: ο΄ 1π| ῬΒΕῈ 1 2.8 

Ῥαγύϊο. καλούμενος, οἴΐοη, 80-οαἰϊοαὶ, 

ΤΌ ΒΓ 5.0: 
καλινδέομαι (ο΄. κυλινδέω), γ01]. 

καλλιερέω, καλλιερήσω, ἐκαλλιέρησα 

(καλός- ἱερός), οὔέαϊη ζαυογαῦθῖο 

ΟἸΘΉ. 58 ἴηι βαογ]οϊηρ. 

Καλλίμαχος, -ου, ὁ, Οαἰτἔὺυναο]ιι, 

οἵ Ῥαυγπαβία ἴῃ Ατόοδαϊΐα, ἃ ασθοκ 

οαρίαϊη, ποίθα ἔον μὶβ Ὀσᾶνθυν. 

καλλίων (κάλλιστος), Β66 καλός, 

κακῶς, 
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κάλλος, -ους, τό (καλός), δααπῖη. 

καλλωπισμός, -οῦὔ, ὁ (καλλωπίζω, 

ααογη; καλός-[-ὥὦψ, Γα66), ααἀἸογ- 

μιογιΐ. . 
καλός, -ἡ, -όν (ο΄. ἘΠπρ'. τοο16). ΘΟΥΩΡ. 

καλλίων, 5ῈΡ. κάλλιστος, δοατέϊ[ιιϊ, 

7αΐν, ποῦῖο, ποποναδίο; οἵ ΟἸΠΘ ἢ 5 

ΟΥ 5ϑογίῆοθθ, ρηορίέίοιιβ; ἃ5 

Βαθρδῦ. τὸ καλόν, Ποηοῦ, 11, 0, 18; 

καλοὶ καὶ ἀγαθοί, ἐπ6 πιοῦϊο απο 

φσοοά (ἴῃῇ0 ατθθκ ρῇῆγαβθ ἴοτ 
“ρθη ]θηηθη ἢ), 11,6, 19: ἴῃ γ21]}- 

ἴδτυ ἰ8ηρ., φοοα απα ὕγανο, ΤΥ, 

1, 10; εἰς καλὸν ἥκετε, ψοῖ, ἤαῦο 

οοηιο ορρογἑμηοῖῃ, ΤΥ, Ἱ, 8. 
Κάλπης λιμήν, ὁ, Οαἴρ6 πασυϑη, ἃ 

Ροτύ ἰη ΒιΙγπηῖα. ΤῺ ΥἹΙ, 3, 24 

10 15 4116 Οαἴ}6 5Ι᾽ταΡΙν. 
Καλχηδονία, -ας, ἡ (Καλχηδών), 

Οπαϊοοαοηπῖα, ὑμ 6 τορίοπ δου πα 

ΟΠ δ]οδάοῃ. 
Καλχηδών, -όνος, ἡ, ΟΠπαϊοδάοη, ἃ 

ΕἸ ἴῃ ΒΙ ΠΏ γηΪα ορροβὶίθ Βυ- 

Ζαηύϊ τη. 
καλῶς, ΘΟΟἸΏΡ. κάλλιον, ΒΡ. κάλλιστα 

(καλός), δεαι εἰ, Ὀὰΐ οπιοῆν 

ἴῃ ἃ ΙΠΟΓᾺΪ] 5ΘΠΒ6, τ 611, ΠΟΉΟΥ- 

αδίῃ, βηοῖμ, πορῖῃ, παρρτϊῃ; 
καλῶς ἔχειν, δ6 το], δ 6 αἷΐ τίσ], 

1, 8, 13; καλῶς γίγνεσθαι, ἐτγη, οὐ 

ιτὐοῖϊ, ΤᾺ, 8, 24: καλῶς ποιεῖν, (0 

τὐοἴϊ, θοηο ἢ , ἴγαθβ. ΟΥ ᾿πύγ8 5. 

1,06, 20; Υ, 8, 25; καλῶς ἔχειν 

ὁρᾶσθαι, ργεβδοέ α ἤπια αρρεαγ- 

απ6, ΤΊ, 8, 8. 

κάμνω (καμοῦμαι, ἔκαμον, κέκμηκα), 

ὙὉΟΥ̓ΪΌ, ἐοτϊ, Ὅ6 ἐὐθαγ, 6 8ΐοῖ. 

κἀμοί, ἴογ καὶ ἐμοί, 

κἀν, ἴοτ᾽ καὶ ἐν. 

κἄν, ἴοτ' καὶ ἐάν. 

κάνδυς, -υος, ὁ (ῬοΙδίδη οτά), ἃ 

Ἰοπρ' ΟἸΟΥ σϑυηθηῦ ΤΟΥ ὈΓΥ 

ῬΘΙΒΊ8η85, Το. 

κἀντεῦθεν, ἴοτ καὶ ἐντεῦθεν. 

κἄπειτα, ἴοχ καὶ ἔπειτα. 

καπηλεῖον, -ουὅ, τό (κάπηλος, εἰ Πιτι01}- 

867}, Πυτι0}05}67᾽58. 5.0}, ἐατυογΉ. 

καπίθη, -ης, ἡ, οαρτίπο, ἃ ῬΘΥΒΙ8 ἢ 

ΟΥΥ ΤηΘδΞΈΓΘ, σοηΐδιηϊηρ ἔνο 

ΘΠ οΐηἶχϑθ, ἃ. 0016 1655 ὉΠ8πη ἔνγο 

ααπδτῦβ. 

καπνός, -οῦὔ, ὁ, 5Π10 16. 

Καππαδοκία, -ας, ἡ, Οαρρααοοΐα, ἃ 

Ῥτονίποθ οὗ οϑηΐγαὶ δία Μίμπου. 

κάπρος, -ου, ὁ (Τ)ῦ. δσαρογ", ᾿ι6-οοαΐ), 

«οἰ θοαΥ. 

καρβατίναι, -ὥν, 

δγοσιια8. 

καρδία, -ας, ἡ (Ταῦ. 607, ποανέ, ἘπΡ. 

Πϑαγ), πραγ. 

Καρδούχειος, -α, -ον (Καρδοῦχοι), 

Οαγατιοϊίαη, οΥΓ ἐπα Οαγαποβιί. 
ΚΚαρδοῦχοι, -ων, οἱ, ἐπ6 Οαγαποβΐῖ, 

Οαγαιοθίαηβ, ᾿μ Θ τηοάθτγη  πιταβ, 

8. γ ΑΙ ΚΘ. ῬΘΟΡΙΘ πῃ ηρ [Π6 

τηοπηΐϑίηοιιβ ΤΟΡΊΟυ πογίμοαβί 
οὗ Μοβορούδυηϊδ. 

Κάρκασος, -ου, ὁ, ΟΥ̓ Θαδ81ι8, ἃ ΤΊΥΘΥΙ 

1η Μγεῖδ. 

καρπαία, -ας, ἧ, ἐπΠ6 Οαγραρα, ἃ 

ΤΉ Ββα! δη Ῥϑπηζοχηϊτηϊο α8Π06θ0, 

ΠῚ: 
καρπόομαι, καρπώσομαι, οἴ6. (καρπός), 

γα ἔπ Κγγιῖές οἵ, γϑαρ. 

καρπός, -οὔ, ὁ (ο΄. Τιαΐ. δαΥΡο, 86ΐζε, 

Βηρ,, "να υ65}), Κγιιὶέ, 6Υ0}. 

ΚΚάρσος, -ου, ὁ, ἐπ.6 Οαγ5ιι5, δι 5Β.η8}} 

ΤΊν ΟῚ ουηρύσιηρ ἰηΐο {πΠ6 σα]ῇ οὗ 

5518. 

κάρυον, -ου, τό, τι; κάρυα πλάτεα 

οὐκ ἔχοντα δαιφυήν, ῬΙΟΌΘΌΙΥ, 

οἸιοϑέγιι 5, Ν, 4, 29, 82. 

κάρφη, -ης, ἡ (α΄. κάρφω, αΥ̓Ψ 1), 
παρ, βέγαιο. 

Καστωλός, -οὔ, ἡ, Οαϑείοίιι5, ἃι ῬΙ866, 

ῬΓΘΒΆΤΉΘΌΪΥ ΠΘΔΡ δ ταϊβ, τ ΠΘΙΘ 

{πθτθ ψὰβθ ἃ Ρὶδῖπ (Καστωλοῦ 

πεδίον), γγ ὩΪΟ τγὰβ {Π6 τητιβίου- 

ἱπρ' ΡΙδοθ οὗ {πὸ Ῥϑυβίδῃ ἰγοῸΡρ8 

ἘΠΙΘῚ ΟΥΣΌΞ, 1. 1.9} 1.9. 1. 

αἱ, ΘοαΥ 86 8ἢ)}068, 
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κατά (Ὀν ΘΙ Ἰ510Π, κατ᾽ ΟἿ καθ᾽), ῬΓΘΡ. 

ἢ ρθη. πα 8δοο., αοιση: (1) 

ψῖ ἢ ρσοπη., ἀοιῦη, αἸΟΉ ΟΣ ΟΥ̓ ΟΥΟΥ,, 

Ι, δ, 8; δοῖοιν, πάθον, ΝΊΙ, 1, 80; 

(2) ν᾿ δοο., οὗ Ρ]8οθ, σοι, ΟἽ; 

αἷ, οὐον, αἰοηῷ ; καὶ κατὰ γῆν καὶ 

κατὰ θάλατταν, δῃ! ἰαπ αἰ αὐταὶ 866, 

1,1,1; κατὰ ταῦτα, 10, ἐ71686 γὲ- 

σίοη, ΝΤΙ, δ, 13; κατὰ τὰς πύλας, 

ὯΣ ἐδ αΐθ; Ν' Ὁ, 10: ΟὐΌΣ 

ασαϊγιΐ, οργροϑίίο, 1, Ὁ, 10; 1, 8, 

21, οἰο.; νι αἰδβίυ αύνθ ἔογοθ, 

κατ᾽ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις, μ 8ηιιαα- 

γοη 5 απα δοπιραγιῖο5, 1, 2, 16; 

κατ’ ἔθνη, ὃψ ἐγῖθο8, 1, 8, 9; καθ' 

ἕνα, Ο6 μ οηο, ΤΥ, Ἷ, 8; 50 οὗ 

(ἴτη6, κατὰ μῆνα, ὃῃ ἐπ6 ηιοηίἢι, 

μιογυίμῖῃ, 1, 9, 17; κατ᾽ ἐνιαυτόν, 

ψοανῖῃ, ατηιιαῖϊῃ, 111, 2, 12; ἰὴ 

γατγίοιιβ τϑ ίϊομπβ, αοοογαΐηρ ἴο, 

11, 2, 8; καθ’ ἡσυχίαν, πη, Ῥθα66 

απα αιϊοί, Τ1, 3, 8; κατὰ σπουδήν, 

ἕη, μαϑβίο, ΝΤΙ, 6, 28: τὸ κατὰ τοῦ- 

τον εἶναι, α5 77 8 ἐ]υῖ5. Γο] οι 

ἐς ὁοοποογηοεῖ, 1, 6, 9; κατὰ κράτος, 

τὐὐξ], αἷ οὐ 5 πυρί, αὐ {π1] 

8666, 1, 8, 19 (ο΄. ἀνὰ κράτος, 1. 8; 

1); ἴῃ ΝἾΙΙ, 7, 1 [{Π6 βᾶτηθ ῬΏΓΑΒΘ 

Τη 6885, δῃ 9}0Υὲ6; καθ᾽ ἁρπαγήν, 

η, 86α701) 010 Ὀοοίῃμ, 111, ὅ, 2; 

κατὰ ταὐτά, ἴγη, ἐπ 5αη16 τῦαῃ, Ν᾽: 

4, 22. 

καταβαίνω (βαίνω), ὁ αουη. ΘΒΡ. 

ἔγοιῃ {πὸ ᾿πίθυῖου ἴο {πὸ οοαβί, ΤΙ, 

δ, 22; ἀοβοοπα, 1, 2, 22. αϊδηνοιιηΐ, 

11,2,14; οηΐον ἐΐι6 1188, ΤΥ, 8, 21. 

κατάβασις, -εως, ἡ (καταβαίνω), ἃ 

σοΐηρ αοιῦη,, αἰοδοθγί, ιαΥΟ]ι 

αοιῦη, ἔστοτη ὑπ ἱπίθγιου. ἴο ὑπ6 

οοδβῦ; ο7. ἀνάβασις, 1Ψ,1,10; Γ᾽, 

δ, 4; ρίαοο οΓ αδϑβοοπέ, 111, 4, 81. 

καταβλακεύω (βλακεύω), γποσίοοῖ οΥ 

81υγήηι]Σ Κγολ ἐπ οι}, δἰοίλι. 

καταγγέλλω (ἀγγέλλω), γορογὲ 

αρσαϊγ5ὶ, αοηοηοε. 

κατάγειος, -ον (κατά -ἰ- γἢ), ἩΠΠΟΘΥ 

στο. 

καταγελάω (γελάω), Ἰατἢ. αἶ, πιο οἷο, 

ἰατῖν ἐο 560 Υγ., 805. ΟΥ ΜΊ ΓΗ ρθη. 
κατάγνυμι (ἄγνυμι, -άξω, -ἔαξα, έαγα, 

-εάγην, ὕγ6α}). ὈΥοαϊς, να ξέρουν. 

κατάγω (ἄγω), Ἰεαασὶ ἀοτη, 680. οἵ 

ΒΗ1ρΡ5, δγίπο ἰο Ἰαπα, ἐο ρογέ; 

4150, δγίη. ποῆιϊο, ὃυῖηρ Ῥαοῖο, 

γοϑέουο, 650. οὗ θχ!]θβ, 1,1, 1; 1η 

τηϊά., αὐγίτο αἰ, τοαοῖι, 111, 4, 26. 

καταδαπανάω (δαπανάω), βρεγιαὶ 6η- 

ἐϊγοίῃ, τι56. π0. 

καταδειλιάω, 8ογ. κατεδειλίασα (δειλός), 

81υυἱγϊ; ΓὙΥοπν ἐπῆοι}, οοιυ αν αῖοα. 
καταδικάζω (δικάζω, δικάσω, ἐδίκασα, 

7τπαρσο), σῖυο 7ιασηιοη ἀασαϊηϑὲ 

(σ6η.), ΝὟῪὟ, 60, 15; ἀδοίαγο ΟἸ6᾽8 

ορτηΐοη, (ὅτι), Ψ',, 8, 21. 

καταδιώκω Ῥυϑιιθ μαγᾶ, 

αγῖυτο οἵ. 

καταδοξάζω (δοξάζω, δοξάσω, οἔο.. Ῥ6- 

[ἰουο). ΓοΥγηι απ αα 6786 ορτηΐοτι, 

ἐ]υΐγς ὁ ογιο᾽ 8 αϊδονοα τέ, 11,1, 50. 

καταδραμών, 566 κατατρέχω. 

καταδύω (δύω), ἡιαΐο ἴο σὸ αοιρη. 

δίηϊο; ταΐν. ἴῃ τηϊα. ἃ Πα 2 δου. δοῦ., 

δύ), δή ἶο αοτῦτ. 

καταθεάομαι (θεάομαι), ἰοοῖς αοιῦη, 

ΟΥι, 51 Ὁ 61. 
καταθέω (θέω), γ1:γ), (ἰΟτΟΉ. 

(διώκω), 

καταθήσεσθαι, 566 κατατίθημι. 

καταθύω (θύω), βαογίῇοο; αοαϊοαΐο, 

Δ 9: 15: 
καταισχύνω (αἰσ χύνω), ριιἐ ἐο 5:16, 

αἴδούαρζο. 

κατακαίνω (καίνω), ἃ Ῥοθδῦϊο νὉ. τπιβοᾶ 

ἔλθ ον ὈὉν Χοπόορθοὴ Ραΐ ὈΓΥ ΠΟ 

οἴμοι ρύοβθ δυΐμον, Χ111, οὐ 

αοισῦη. Τὴ {πὸ παδεβῖς, ὈΘΒΙ 65 

{Π6 Ῥτθβ. πᾷ ᾿πηρΐ., πῃ 2. δΔΟΥ. 

ἔκανον ΟΟΟΤΓΒ 8 Π6 ΟΠη66 {Πὸ 2 ἔαΐ. 

Ῥῇ, κατακεκονότες ἔσεσθε, ΜΠ], 0, 38. 

κατακαίω ΟΥ κατακάω (καίω), 6177. 

αι, αἰοϑέγοι Ὀμ ΠΡΟ. 
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κατάκειγιαι (κεῖμαι), 116 ἀοτῦη, (ἴον Π 6 

Πρ), γϑοἰζηο (αὖ [8}016), 116 ἐα 16. 

κατακλείω (κλείω), 57,ιῤ ἴηι, Θηεἰο56, 

ἤθη ἴηι. 

κατακοντίζω (ἀκοντίζω), «Π,0οοἱ αἸΟτΉ. 

ΜΙ ἢ ἃ 7 νυ 6]1η. 

κατακόπτω (κόπτω), οτΐ αοιῦτ,, δα . 

κατακτείνω (κτείνω), δἰαγ, εἴ]. 

κατακωλύω (κωλύω), ίύγηα!ο7, ΟΠι6οῖ;, 

ἤοθρ Ῥαοῖ.. 

καταλαμβάνω (λαμβάνω), ἑαΐτο, βεἶκχο, 

οαΐοι; οἵ ροβι(οηβ, οσομρῃ; 

ουογίαϊο, ΤΊ, 2,12. πα, 111,1, 8; 

ϑιγργίβο, ΤΥ, 2, ὅ; οὗ τηοίϊοῃ, 

αΥὐγῖυο αἱ, γεασῖ, ΝΤΙ, 8, 8. 

καταλέγω (λέγω), γ76ΟΠ ΟΊ, 

ΤΙΣ ΡΩΝ. 

καταλείπω (λείπω), ἴραῦθ Ὀοθῖηα, 

ἴεαυο ἦη, ἐπα προ, αδϑαπαάοη; 

ἴοαυθ οὐθν,, 111, 5, ὅ. 

καταλεύω (λεύω, -λεύσω, ἐλεύσθην; οΓ. 

λᾶας, 5:01)6), δίοπα ἰο αἰοαΐ, 1, Ὁ, 

14. 

καταλήψομαι, 566 καταλαμβάνω. 

καταλιπεῖν, καταλιπών, 566 

σοι ΐ, 

κατα- 

λείπω. 

καταλλάττω (ἀλλάττω, ἀλλάξω, ἤλλαξα; 

-ἤλλαχα, -ἤλλαγμαι, -ηλλάχθην ΟΥ 

ἠλλάγην, ἵἴτοτη ἄλλος), ὁπαπρ6; ἴῃ 

τηϊα. 8η4 Ρ855., θοοοΉνιΘ γ66ΟΉ- 

ογθα,, Ἰ᾿ 6: 1. 

καταλογίζομαι (λογίζομαι), ΘΟἸρΟΉ, τ. 

καταλύω (λύω), τὐγΐοο86, αἰΐ8801106, 

δγΐησ ἴο αὐ, δηα, 650. ψ ἢ 

πόλεμον ΘΧΡΙΘΒΕΒΘΑ͂ ΟΥ ππαογβίοοα, 

ΠΟ Ὥθασο, Ἱ. 1, 10: Ψ, 1, 21: 

μἩἴοο86 ΟΥ το αγϊηχαίς, 

Βθπορ, παϊέ, 1, 8,1. 
καταμανθάνω, (μανθάνω) ἰοαγη. ἐπο- 

γομομῖμ, παν 5ἰαηα. 

καταμείγνυμι (μείγνυμι, η12}), 1Ππ 85.» 

ηυΐησίο εὐἱέη, ΝΤΙ, 2, 3. 

καταμελέω (ἀμελέω), πιοσίοοί, ὃ 6 π60- 

ἰοοί ει. 

καταμένω (μένω), ςἐαμ ὑο]υνα. 

καταμερίζω (μερίζω), αἰυΐαο οὐ αἷ5- 

ἐγ θιιέο. 

κατανοέω (νοέω), οὔ 5670 6, ἨλΟΊΪ, }67- 

οοἶσυο. 

καταπέμπω (πέμπω), βοηεἷ αΟτυΉ.. 

ἔγουη πέτρος, 

8[0Ή}}6), δίοπιο ἔο εἰοαΐἠι. 

καταπηδάω (πηδάω, 

ἰ6α}ΡῚ, ἰε» οὐ ϑργΐζηρ αοιρη. 

καταπίπτω (πίπτω), ἔα ϊί ἀου, οὐ οἵ. 

καταπλήττω (πλήττω), 5ἰγίμο αοιθ ; 

{Π θη, ἄἰαξο, ἐογ Ὁ; νχὉ βροντῇ, 
ἘΠῚ 4 191 

καταπολεμέω (πολεμέω), τα χιιῖ8},, τη, 

τα}. 

καταπράττω (πράττω), ἀοοοηιρ 5}, 

αοἰύΐουο, Ὀγίηρ ἰο απ Θη αὶ. 
καταράομαι (ἀράομαι, ργαΐ, ἵτοτα ἀρά, 

ῬΥαμογ). μηργοοαΐο, οτ786. 

κατασβέννυμιυ (σβέννυμι, ἔσβεσα, 

αιιθγοῖι; οΓ. Ἐϊηρ. αδθοϑέο5), ρει 

οεΐ, οὗ ἤτο65. 

κατασκέπτομαι 

Εἰοβείῃ, Τηιϑροοί. 

κατασκενυάζω (σκευά ζωῚ, 1} οτἱΐ, Θχιιΐρ, 

7ιυιυγῖϑ; αουοίορ, ἵπρήουο, 1, 

9, 19; γηϊα., φηαΐο (Ογ6᾽8 ΟὐῦΉ) 

Ῥγοραγαΐίοη5. 

κατασκηνέω (σκηνέω), μ16}, ΟἸ᾽ 5 

ἐογυΐ, οηιοαηιρ. 

κατασκηνόω (σκηνόω), ρήΐο, ΟἾΔ 8 

ἐεογιί, Θπηοαη», 11, 2, 16. 

κατασκοπή, -ῆς, ἡ (α7. κατασκέπτομαι), 

ϑρῃμήηρ,, γοοοτ οἰ Β8αΊ 66. 

κατασπάω (σπάω), ἀγασ οὐ αγαρ 

εἰοτυΎν. 

κατάστασις, -εως, ἡ (στάσις), 5ἐαΐο, 

σοπαϊέϊοη, Ν, Ἵ, 20. 

καταστρατοπεδεύομαι (στρατοπεδεύω), 

θη αΉ. 
καταστρέφω (στρέφω), οΟὐογ{1}}}. 

οὐογίμγοιῦ; ταϊὰ. ϑιδ7οοΐ ἰο ΟΥ 6 5 

861}, ϑιιθδάϊιο. 

κατασφάττω (σφάττω), οι αἰοιῦηι, 

με. 

καταπετρόω (πετρόω, 

πηδήσω, οἴο,, 

(σκέπτομαι), υἱἵοιῦ 
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κατασχεῖν, 566 κατέχω. 

κατασχίζω (σχίζω), ερ11ξ ἐο ρίοοοβ; 

οὗ ραῖθβ, δγθαῖς ἀοιῦη, ΝΤΙ1, 1, 10, 

δίγοίο,, ἐαιιΐ, 

βἐγαΐη, βἰγῖυο, Ἰγυ515 . 

κατατέμνω (τέμνω), Ομἐ ἰο ρίθέο5, 

αδδίγου δῳ οιξῖησ; Ῥά55., οὗ 

ας 65, δε οτΐ, ατιρ, 11, 4, 13, 

κατατίθημι (τίθημι), ρμιιέ αοιῦτ; 

τη ϊα,, ρει αὐὐαῳ, ἀοροϑὶέ, Ιαψ αἰ; 
θεοί, παρ᾽ οὗς ἡμεῖς τὴν φιλίαν συν- 

θέμενοι κατεθέμεθα, ἐμ6 φοάδ, ἴο 

τὑἢο86 Κοορίηρ τῦ6 σογδὶσηοα 

ἐμ6 Υγριοη αν τομίοθι τῦ6 οοη- 

ἐγαοίοα, ΤΊ, Ὁ, 8. 

κατατιτρώσκω (τιτρώσκω), ιὐοτηα 

βουεγεῖψ. 

κατατρέχω (τρέχω), γι ἀοιυῦτι. 

καταυλίζομαι (αὐλίζομαι), δ Θατρ. 

καταφαγεῖν, 5600 κατέφαγον. 

καταφανής, -ἔς (φαίνω), ἔγν δἰρῇῆύ. 

καταφεύγω (φεύγω), ἤο6 Κογ' γοΓιισ6. 

καταφρονέω (φρονέω), ἰοοἷς ἀοιυη, ΟἽ, 

αοερῖ86. 

καταχωρίζω (χωρίζω), 5ἑαΐξίοτι, αΥὖΊΞ- 

γαΉ 66. 

κατέαξαν, 566 κατάγνυμι. 

κατέβη, 566 καταβαίνω. 

κατεθέμην, Β66 κατατίθημι. 

κατεῖδον (εἶδον), ἃΒ 2 δΔοΙ. οὗ καθοράω, 

ᾳο.ῦυ. 
κατειλῆφθαι, κατειληφότες, 566 κατα- 

λαμβάνω. 

κάτειμι (εἶμι), 50 ΟΥ ΘοΉϊ6 ἀοιῦτι. 

κατεργάζομαι (ἐργά ζομαι), τ ΟΥ]ς Οἱ ἐο 

Ζιυι]ηνοτιῖ, ἀοοοηιυρ δἢι, αο]ιΐουο. 

κατέρχομαι, 8Δ0ΓΥ. κατῆλθον, 00 ΟΥ̓ 

ὁοηιθ ἀοιύη; ΘΒΡ. γϑέννγν, ἔο ΟἿ 6᾽ 8 

ἤοηιο, ΝἾΊΙ, 2, 2. 
κατεσφάγη, 560 κατασφάττω. 

κατετέτμηντο, 5660 κατατέμνω. 

κατέτρωσαν, 5660 κατατιτρώσκω. 

κατέφαγον (ἔφαγον), ἀδυοιιγ", ΟὨΪΥ ἰπ 

2 ΔΟΥΙ. 

κατέχω (ἔχω), ποϊαὶ ἀοιῦη, μοϊὰ Κα, 

κατατείνω (τείνω)), 

γοϑίγαϊη, ΟἤΘΟΙΣ; ᾽0055658, ΟΟΟΉΡΗ; 

οὗ ΤΠ. ΊΏΘΓΒ, ρει ἐπΐο ρον, Ἰαπα. 

Ψ,0, 20; τοσοῦτον χωρίον κατασχεῖν, 

ἐο οουὐοὺ 80 ηϊοΐ. σγοιπα, ΤΥ, 

8, 12. 
κατηγορέω, κατηγορήσω, οἷο. (κατά-!- 

ἀγορά), ἀαὐοι86, μαῦρο, τ σθῃ- 

οὗ ΡΘ18. 

κατηγορία, -ας, ἡ (ε΄. κατηγορέω)- 

οπαῦρε, αοοιϑβαΐξίοτι. 

κατηρεμίζω (ἠρεμίζω, -ηρέμιςα, -ηρεμί, 
σθην, πιακα 5{1; οὗ. ἠρέμα, 

αιοέϊμ), ἡνακα {11}, οαΐηι, αΡ- 

7ὈΈ6α86. 
κατιδόντας, 566 κατεῖδον, 

κατοικέω (οἰκέω), ἰἴσυο, ατοοί!. 

κατοικίζω (οἰκέζω), δοξέϊο, οοϊογῖζο, 

71οτϊαὶ. 

κατορύττω (ὀρύττω), δι τη ἐΠ6 

σγουαὶ, δι. 

κάτω, δᾶν. (κατά), αἀοιῦη, αοιη- 

αὐαγα8, δοίοιυ, πὐπαογηραΐῃ; τὸ 

κάτω, ἐπ Ἰοιτον ραγέ, ΤΥ, 2, 28, 

καῦμα, -ατος, τὸ (καίω), πεοαΐ. 

καύσιμος, -ον (καίω), ἐμπαξ παρ δα 

διιγγιέ, οΘοηιδιιείίδίο. 

Καύστρου πεδίον, -ου, τό, (αν 8έον 

ΡΙαΐη, ἃ οἰΐν ἴῃ ῬΒσυρίδ. 

κέγχρος, του, ὁ, ηιὶιϊεί, ἃ Κιὶπα οὗ 

στδῖη; οΓ. μελίνη. 

κεῖμαι, κείσομαι, ἴδ, 16 ἀφαα, δ6 8ϊέιι- 

αἰοα, δὲ εἑαϊζίογοα, ἴσθα θπτν 8 

Ῥαβϑῖνθ οἵ τίθημι; Ὦθη6Θ ἔοῦ τὰ 

ὅπλα ἔκειτο Β00 ἴῃ 6 ῬΏτδΒΘ θέσθαι 

τὰ ὅπλα. 

κεκραγότων, 566 κράζω. 

κέκτησθε, Β66 κτάομαι. 

Κελαιναί, -ῶν, αἱ, Οεἰαρηαρ, ἃ οἷν 

οὗ ῬΒτνυρίδ. 

κελεύω, κελεύσω, οἕο., οΥ̓ 61", δτα,, σΟΉι- 

ηιαπα; 1655 οἴΐϑῃ, τοῦ σε, αατυῖδβα. 

κενός, -ἥ, τόν, φηιρίῃ, υοἱϊὰα, ταΐῃ 

σγοιιαϊοβ8; πολὺ τῆς φάλαγγος 

κενὸν ἐποίησαν, ἱποῃ αι α σγοαΐξ 

σαρ τη ἐμ ρπαίανα;, ἘΝ, 8, 11. 



κενοτάφιον, -ου, τό (κενός-[ τάφος,, αἱ 

οοποΐαρῖι, 1. 6.. ἃ ται πα οἵ Το} 

ογθοίρα ἴῃ Ποποῦ οὗ {ποβθ ΠΟΒΘ 

ἀρδαα Ῥοαΐθβ οουἹα πού Ὀ6 τϑοου- 

ετϑᾶ, ΥἹ, 4, 9. 

κεντέω, κεντήσω (οΓ. κέντρον, σοαα, 

»οϊπΐ, Ἐϊπρ. ΘΟ γ6)ὴ, σοαα,, ἐογ- 

ηιθοηΐ. 

Κεντρίτης, -ου, ὁ, ἐπ Οφηΐγτέοβ, ἃ 

τῖνου ἤονιηρ' ἰηἴο {Π6 ΤΊΡΤΙΒ. 

κεραμεοῦς, -ἂἃ, -οῦν (κέραμος, ΟἸα!)), 

οαγέμοη. 

κεράμιον, -ου, τό (κέραμος, οἰαη), 

Θαν ἐπ ογ, 7α} ἴου ἼΠη6, ΠΟΙ] ηρ' 

δου Βὶχ σ8]]ΟΉΒ. 

Κεράμων ἀγορά, Οεφγαηιοη, Ασογα 

({116- αν] 6), ἃ ἴον α ἴῃ ῬΉτυρἃ. 
κεράννυμι (κεράσω, ἐκέρασα, κέκραμαι, 

ἐκεράσθην, ἐκράθην), ηνῖα;, 650. οἵ 

νυ 8πη4 ψ]η6. 

κέρας, κέρατος ΟΥ κέρως, τό (Τιαί. 

οΟΥ̓ι, Ἐπρ. ΠΟΥ): (1) πον, οὗ 

8Δὴ δΔηΐτη8), πθη, διιρίο, Ππογη; 

6. 6... 11, 2, 4: (2) α αγτηκίηρ- 

ον, (ΠΏΣ βοΙδπ), 11, 2, 28, (8) 

ἐθι6 τὐΐηο, Π αλ} οἵ Δ Ἄστην, 6. 6..» 

Ι, 1, 1; τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος, ἐΐι6 

γίσμΐ οΥ ἐπε τὐἴηρ, 1. 6., ἐ1ι6 6α:- 
ἐγ θην γῖσ]έ, 1, 8, 4: κατὰ κέρας, ἴη) 

οοἸλίιηι, ἰ. 6., ἴθ ΟΥΘῚ οὗ Τ8ΓΟΉ, 

ΙΝ, 6, 0; τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος, ἐξι6 

γϑαν ΟΥ̓ ἔα οοἰπηνη, ΝΊ, Ὁ, δ. 

Κερασοῦντιοι, -ων, οἱ (Κερασοῦς), {}16 

Ῥεορῖίο οὗ (ογαϑβιι5, Οδγαϑιηἐϊαλι8. 

Κερασοῦς, -οῦντος, ἡ (67. ΕἸπρ. ΟΠΘΥΡΉ, 

᾿τηροσίθα ἔγουη ἐπὶβ ρ'αδσθ ἴο 

οι ὈΥ Τμ10Ὲ]15), Οδγαϑβιι8, ἃ 

οἷἵν ἴπ Ῥοπίιτιβ. 

κεράτινος, -η, -ον (κέραΞ), ΟΥ̓ ΠΟΥ. 

ΚΚέρβερος, του, ὁ, Οὀγδογιι5, ἰῃ6 
τνδίοῃ-αορ οὐ {Π6 Ἰονγοι ψου]α, 

Ῥτοιρηῦ ἴο {Π 8 ΠΡΡοῖ νου] ΌΥ 

Ήρτδοῖ]θβ, ὟΙ, 2, 2. 

κερδαίνω (κερδανῶ, ἐκέρδανα), σαΐηι, 

αοσαιῖγο. 

Τοσαθι αν 05 

κερδαλέος, -α, -ον (κέρδος), Γγατ δέ 

τοί! σαΐη, ργοβέαθίιο. 

κέρδος, -ους, τό, σαΐη, ργΟΠί, ὑμ6π, 

Ῥαψῃ. 

κεφαλαλγής, -ἔς (κεφαλή -Π- ἄλγοϑ. 

»αϊη), ἑἐατιδίηο, ποασαοσῆο. 

κεφαλή, -ἢς, ἡ (Τα. σαριιέ, Ἐϊηρ, 
μοααὶ), ποαα. 

κηδεμών, -όνος, ὁ (ο7. κήδομαι), σειαν- 

αἴαῃ, ργοΐδοίον,. 

κήδομαι, 6676 707, τ ρθη. 

κηρίον, -ου, τό (πη. οὗ κηρός, τὐαα;, 

ο΄. Τιαῦ. ΘοΥα), ποπιοηοοηιδ. 

κηρύκειον, -ου, τό (κῆρυξ), Πογαϊα 8 
δέα Π΄. 

κῆρυξ, -υκος, ὁ (καλέω), μογαϊαὶ. 

κηρύττω, κηρύξω, εἶο. (κῆρυξ), ργῸ- 

οἰαΐην αἂ8 Ππογαϊα, αἀπηοιηοο; 

νὶΓἢ σιγήν, σΘοηυῃιαπα, Τ1, 2, 20, 

᾿ΠΠΡΟΤΒ. ἐκήρυξε, ἔπ|6 πογαϊα »γ70- 

οἸατηιοεῖ, 111, 4. 36. 

Κηφισόδωρος, -ου, ὁ, Οδρ]βοαδγιι8 

8η ΑΥΒΘΠΐδη, οδρίδϊη ἰῃ {86 

ΕὙΘοἸκ διτην. 

Κηφισοφῶν, -ώντος, ὁ, (δ ]͵5οΟΡ]ιοΊι, 

ἔαύμοὺ οὗ Οδρ Ἰβοάοχγιβ. 

κιβώτιον, -ου, τό (αἴτη. οὗ κιβωτός, ἡ, 

6}: 681), Ὅοα;, οΠιοςί. 

Κιλικία, -ας, ἡ (Κίλιξ), ΟἸϊοία, ἃ 

ΘΟῸΠΌΥ οηἡ ἴῃ βοιπίμραβίθγη 

οοδβύ οὗ βία Μίποσ. 

Κίιλιξ, -ἰκος, ατῷ Τη]ιαδίξαγιἐ οὁΓ ΟἽ- 

ἤΐοῖα, αὐ ΟἸϊοίατι. 

Κίλισσα, -ης, ἡ (Κίλιξ), α ΟἸϊοίαη, 

τὐοἩγαΊι. 

κινδυνεύω, κινδυνεύσω, οἴο. (κίνδυνος), 

ἕηοτιν" απ 67. γλιη αἱ γ1810, ΘΟ ΡΟ056 

ΟἸ βοῇ; νὶτῃ ἰπῆη. Θχργθββίηρ, 
ΠΠΚΘ ΙΒ οΟΩ,, ἐκινδύνευσεν ἂν, διαφθα 

ρῆναι, τρομἰὰ παῦθ ΘΟΉϊΘ ἨΘΟΥ 

δοίη ΠλΠοα, τὐοτιϊα σον ργοῦ- 

αδίῃμ παῦυο θόθη, Κἰϊοα, ΤᾺ 1, 11. 

κίνδυνος, -ου, ὁ, “αἸ͵076}, γῆδ]} ; κίν- 

δυνός (ἐστι) Μ᾿ ἢ ἰπῆη. ΟΥ οἶδιθθ 

τ θπ μή, ΠΕΡῚ Ὁ. 7; ΤΥ 1,6. 
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κινήσω, οἴο. (ο7. Τιαῖ. οἶορο, 

ὁατι86 ἐο σο, Ἑμπηρ. μῖο, ᾿οἱγοτϊο), 

δοὲ ἔῃ, ηιοΐίοη, ἤχου, 5117. 

κιττός, -οὔ, ὁ, ἔυγ. 

Κλεαγόρας, του, ὁ, ΟἸἰοασογαβ, ἃ 

Ῥδϊηΐοι ἤγουν ῬΉ]11Β. 

Κλεαίνετος, -ου, ὁ, ΟἸἰοασηοίι8, ἃ 

οαρύδίη ἢ {Ππ6 αὙΘοἸΚ ΔιΊην. 

Κλέανδρος, -ου, ὁ, ΟἸοαταῖο᾽, ἃ ραυ- 

ἴδῃ, ΡΌΨΘΓΠΟΥΙ οὗ ΒυΖϑης τη. 

Καλεάνωρ, -ορος, ὁ, ΟἸοαποΥ, ἃ ατοοκ 

ΘΘΏΘΓΆΙ] ἔτγοιη ΟΥΟΠΟΙΘΠΟΒ. ἰπ 

Ατοϑαϊα. ὅθ {π6 Τηΐτοα., 8 38: 
ΚΚλεάρετος, -ου, ὁ, ΟἸοαγοίν5, ἃ οδΡ- 

ζαὶη ἴῃ {ῃ6 τθθὶς ἅγτν. 

Κλέαρχος, -ου, ὁ, ΟἸοαγοίλιδ, ἴῃ 6 

τηοβῦ ρτγοτηϊηθηῦ οὗ γντιιθ᾽ τοὶ 

ΒΘΠΘΓ81Β. ϑ'69 ὕμθ Τηΐτγοα,, 8 38, 
8η6 ΤΙ, 6, 1 Η', 

κλεῖθρον, -ουὐ, τό (κλείω), θα} ΟΥ 

δοὶϊξέ οὗ 8. σαΐθ; ρθῆθυα!ν }]., 

7αξέοηΐηρσϑ, ΝΊΙ, 1,117. 

κλείω, κλείσω, οἔο. (ο7. Τιαΐ. οἰαυΐξ, 

οἰακπα!ϊοὶ, 5], οἴο86. 

κλέπτω, κλέψω, ἔκλεψα, κέκλοφα, κέκ- 

λεμμαι, ἐκλάπην (67. Τιαῖ. οἴορο, 

δίθα!), δἰθαϊ, Θηιθοζξῖο; ἈΘηοΘ οὗ 

γψϑυϊουβ βύθδ ΠΥ δοΐβ, οοποθϑαὶ, 

δημοσία, ΤΝ,1,14: βοἶζο βοονθέϊῃ, 
0511: 

κλῖμαξ, -ακος, ἡ (ο7. κλίνη, Β)ηρ. 

οἰϊηναα), ἰαααον. 

κλίνη, -ης, ἡ (κλίνω, ἰοαγν, Ταῦ. 1η- 

οἴΐγηιο, Ἐπ. δα), δοαὶ, ὁοιιοἢ.. 

κλοπή, -ς, ἡ (κλέπτω), ἐπ 1, 5 οαϊίηρ. 

κλωπεύω (κλώψ), γοῦ, τα ]αῃ. 

κλώψ, 

ηιαγοα161". 

κνέφας, -ους, τό, ([αὙ]0γ.6 58. 

κνημίς, -ἶδος, ἡ (κνήμη, ἰ660ὺ}, σγοατο, 

ΘΘΠΘΓΔΙΠ]Υ Ρ]. 

κόγχη; -5., ἡ (ὦ. Ἑπηρ. σοπ ΘΠ), 

Ἠ1}8801, 51.011715]}. 

κογχυλιάτης, -ουὐ, 86]. (κογχύλη, 

δ[ιοῖϊ; οὔ. κδγχη), δ᾽νοῖϊῃ, οἵ βίομθ. 

κινέω, 

κλωπός, ὁ (κλέπτω), ἐμϊο , 

κοῖλος, -η, -ον (ο7. Ταῦ. οαυτι8, Ἐϊηρ. 

μιοῖο, ποιοῖ), οὶ θυ; οἵ ἃ οοὰη- 

τυ, οὐ 0 ψ σταϊϊοῃ8, Κ', 4, 31. 

κοιμάω, κοιμήσω, οἶο. (κεῖμαι), ριιέ ἐο 

ϑίθορ; ταϊαᾶ. 8ηα Ῥ885.,) 90 ἐοὸ θα, 

60 ἴο 5ἴορρ. 
κοινός, -ἡ, -όν (ο΄. Ἑϊηρ. ορίσθοη Ὶ), 

ὁοηνηιοτ, φιθδίϊο; τὸ κοινόν, ἐι6 

ὁὀοπιηῖογ, φοραὶ, ἐγοακηνῃ, ατὐέθον- 
{έμ; ΘΟ 6 ἀπὸ κοινοῦ, αὐ ἐπ6 ρειῦ- 

ἰ φαροηϑε, ΤΥ, Ἱ, 21; δῳ ριιδῖϊτο 
ατπονὶΐῃ, ΝΜ, Ἵ, 18; πρὸς τὸ κοι- 

νὸν ἐλθεῖν, ΘΟΉ6 θΟΓΟΥ̓6 ἐπ μι δῖος 

οουοὶΐ οὐ αδϑοηιδίῃ, Ν', ἅ, 11; 

ααὖ. ἔθιη. 51ηρ., 85 δᾶν. κοινῇ, 

ἔην, οοηηῖοτ, ἑοσοίμον, 808. ΟΥ̓ 

ψυὶ τ μετά οΥ σύν. 

κοινόω, κοινώσω, Εοἴ6. (κοινός), ὨγαΪΠΟ 

ὀοηνηιοη, τηϊαᾶ., οοηιυηιιγῖοαΐο 

«οὐ, οογϑιι. 

κοινωνέω, -ἥσω, οδἴο. (κοινωνός), παῦθ 

α 5ἴναγοὸ η, (σθ}.), ΝἼΙ, 6, 28. 

κοινωνός, -οὐ, ὁ (κοινός), 5ΠΑΥΘΥ, 

»αγέπον. 

Κοιρατάδας, -ου, ὁ, (Ὁογαΐασᾳαϑ, ἃ 
ΤΉΘΡδη δανθηΐαγοσγ. 

Κοῖτοι, -ων, οἱ, ἐμ6 Οοοίϊ, ἃπ 8ὰ- 

τοποϊηοῖβ ὑγτ06 ποῦ θἰβθ ΠΘΓΘ 

τηΘηςἸοπ66, ΝΙ], 8, 25. 

κολάζω, κολάσω, ἐκόλασα. οΠιαιϑἐΐ86, 

μιωιῖβ}. 

Κολοσσαί, -ῶὥν, αἱ, Οοἴο88αθο, ἃ ΟἸΤΥ 

οἵ ῬΒτυρίδ. 

Κολχίς, -ίδος, ἡ, Οοἰολιῖα, {πὸ ἀϊ8- 

{τοῦ ϑαβῦ οἵ {Π6 Εϊαχὶπθ. 

Κόλχοι, -ων, οἱ (οΥ. Κολχίς), ἐπι 

Οοϊομίαη5, ἐπαδιίαν 8 ΟἹ Οοί- 
6:18. 

κολωνός, -οῦ, ὁ (Τιαί. οοἰ δ, Ἐσηρ. 

μλ11). 1.111, νοι. 

Κομανία, -ας, ἡ, ΟΟηἠνατῖει, ἃ ΓοΥ ΓΘΒΒ 

ἴῃ Μυβῖδ. 

κομιδή, -ἧς, ἡ (κομίζω), οοηυυσμαοθο, 

ηιθα8 ΟΓ ἐγαπβρογνίαΐξίο. 



Τοσαθιι γ᾽} ΟἹ 

κομίζω, κομιῶ, οἴο. (6. κομέω, ΘαγῈ 

707), ΘαΥῸ ΤΟΥ. ΘΑΥΥΉ ατὐὐὰαρ (ἴο 

βαΐθίυ), σοηυθῃ, Ὀγῖηρσ,; τοϊᾶ., 

οοηυθ ΟἸ 6861} ΟΥ ΟἸ6᾽8 Οιῦη, 
Τοίον,, 111, 2, 20; ρ855. ἐγαυοί, 

»γοοοοᾶ, Υ, 4,1. 

κονιατός, -ή, -όν (γ6ΓΥ08] οὗ κονιάω, 

ρίαϑίογν, ἵτοτη κονία, αἰτι5ΐ, (81.658 ; 

(ΕΓ. κόνις, ατιδί, Τιαῖῦ. οἵγιῖδ, α.5].65). 

γϊαβέογοαι,, ΘΘηιθη ἐθε!. 

κονιορτός, -οὔ, ὁ (κόνις, ατι5ὲ ; ὄρνυμι, 

δ. τ). οἰοιια ΟἹ αι. 

κόπος, -ου, ὁ (κόπτω), ἐοϊΐ, Καΐίσιιο. 

κόπρος; -ου, ἧ, ατιηρ. 

κόπτω, κόψω, ἔκοψα, κέκοφα, κέκομμαι, 

ἐκόπην (Βηρ. δ΄ 00), οι, οι 

αοινη., ἤδιῦ; οὗ δῃϊτη815, δατιο]- 
ἐ67; οὗ ἃ ἀοοΥ, ποσοῖς αἱ. 

κόρη; -ης, ἧ, σἵγί. 
Κορσωτή, -ῆς, ἡ, Οογβοίο, ἃ οἷζν οὗ 

Μεροροΐϑδιηϊδ, οα {Π6 Επιρητγαῖθβ. 

Κορύλας, -α, ὃ, Οογμίαβ, ΤᾺ]ΟΘΥ οἵ 

[86 ῬΔΡΕΪΔρΟ 88. 

κορυφή, -ῆς, ἡ, ἴο}, Ῥεαΐ;, βινηνηνϊί. 

κοσμέω, κοσμήσω, οἕο. (κόσμοδ), 86: 

ἴη, ΟΥ̓Δ, ΟΑΥ̓Τα,; οὗ ἴτοορβ, 

γιαγϑηαῖ, 111, 2, 86; ααογ, 

αγ688. 1,9, 28, 

κόσμιος, -, -ον (κόσμος), ΟΥ̓ΓΙΟΥΪΉ, 

τὐοῖ! αϊδοϊρ!τηραϊ. ' 

κόσμος, -ουὐ, ὁ(οῦ. Ἐηρ. οοϑβηιῖο), 

ογάᾶοΥ, οοοα ογαᾶθν; οὐπαηιθηΐ, 

Ογ688. 

ἹΚοτύωρα, -ων, τά, Οοἶψογα, ἃ οἷςν 

οἡ [86 ἘΠαχὶηθ 'π [Π6 σου πίτυν οὗ 
[89 ΤΊΡΘΓΒηΪϊ. 

Κοτυωρῖται, -ων, οἱ (Κοτύωρα), ἐ7)6 

»Ῥεοορῖΐο οἵ Οοΐμογα. 

κοῦφος, -ἡ, -ον, ἰρνἱ; χόρτος κοῦφος, 

μαψ, 1, 5, 10. 

κούφως, Δαν. (κοῦφος), Πρ έϊ. 

κράζω, ΟΠΪΥ ἴῃ 2 ροτγῖ. κέκραγα, ἴῃ 

ῬΓΙΘΒ. Β6η586 (ἰτηϊξαύνθ, τὸ Τὰ πηρ, 

ΟΥ̓ΘαΪς; αἴ. κραυγή), ΟΥ̓ Οτιέ, 5]ιοτιξ, 

11 8; 10: 

κράνος, -ους, τό (κάρα, ποιῇ; οΥ. 

Ἰηρ΄. οΥ αν), πο ηλοί. 

κρατέω, κρατήσω, οἶο. (κράτος), ὑθ 

δἰγοΉ 0, ὃ6 πιαιϑέου, γι16, ὃ6 οἱὸ- 

ἑογίοιιβ, ΘΟγ 167, ϑιιθασιο (805.; 

ν ἢ ρθη. ΟΥ 80606.). 

κρατήρ, -ῆρος, ὁ (κεράννυμι), ηιϊαῖης 

δοιοῖ. 

κράτιστος, -ἡ, -ον (κράτος), τι56 6] ἃ5 

ΒΌΡ. οἵ ἀγαθός, δοϑδέ, εἰγοηροϑί, 

δγαυδδί, ποδίοςέ; κράτιστον (50. 

ἐστί), τέ 86 δοβδέ, 805., οὐ ψιῖῃ 

ἱπῆπ.: πϑαῦ. Ρ}]. 85 δᾶν., δεϑέ, 

ηιοϑβὲ δγαυοῖῃ; α΄. κρείττων. 

κράτος, -ους, τό, 58{γ76γ)ἐ], ζΌΥγ66, 

ΟἾΪΥ 'π {Π6 ΡὮΏΓδΒ65. ἀνὰ κράτος 

ΠΑ κατὰ κράτος, αὐ {11 βρεεί; 
566 ἀνά ἃ Πα κατά. 

κραυγή, -ῆς, ἡ (κρά ζω), οτεέογν, 5Πιοπιέ, 

ἐινηνιι 1. 

κρέας, κρέως, Ὁ]. κρέα, τό (ο΄. Τιδΐ. 

6α1Ὸ, 7165}}}, Π|65}, ηἠιοαΐ. 

56. τόνος (κράτος), 

564 88 ΘΟΙΏΡ. οὗ ἀγαθός, δοίΐζογ, 

5 γΟΉ. 067, ὈΥαῦΟΥ, βιροῖον ἴο; 

κρεῖττον (ἐστι), ἐξ 15 δοίίον, νὶτῃ 

ἰηῆπη.: (7. κράτιστος. 

κρέμαμαι, ἐκρεμάμην, Πα, δ. 81|8- 

γεπαρα. 

κρεμάννυμι, κρεμῶ, ἐκρέμασα, ἐκρεμά- 

σθην (κρέμαμαι), απ, παν τιρ. 

κρήνη; -ης, ἧἣ, ϑργίηρ, ζοιιγιξαΐη. 

κρηπίς, -ἶδος, ἡ (67. Ταῦ. ογρΊαο), 

86, Ἀθη ΟΘ, ξοιιιααΐίοηι. 

Κρής, Κρητός, ὁ, α Ογοίατ, ἐππαδί- 

ἑαηέ Γ᾽ ΟΥεΐο, {Π9 Ἰατροϑδῦ οἵ {Π6 

ατθοὶς ἰβαπᾶθ. ΤῊ6 Οτθίδηβ 
ὙΥΘΙΘ ἔδυηοιιβ ΘΙΌΠΘΓΙΒ. 

κριθαί, -ῶν, αἱ, δαγίοῃ; ἴον {Π6 γ]. 

Ε΄. πυροί. 

κρίθινος, -η, -ον (κριθή), ΟΓ Ῥαγίοῃ, ΟΥ̓ 

δγθαα, ἸΤΧΨ, ὅδ, 81; οἶνος κρίθινος. 

θοον, ΤΥ, ὅ, 26. 

κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, οἴο. (Τ,αὖῦ. ΘΟΥΉΟ, 

Ἑπηρ. ογ 0), αἴυΐας, αὐδέϊγισιιίϑἢ. 

κρείττων, -ον, 



608 Αἀπαβειϑύβ 

Οἤοοβο; αἰροίαίο, 7πασο, αἰοέἐθγ"- 

ηὐΐηο; ἐγ (45 ἃ }υαρθ6), ΥἹ, 6,10; 

50 ἴῃ Ῥ885.. Υ, ὁ, 33, 

κριός, -οῦ, ὁ, γἼν. 

κρίσις, -εως, ἡ (κρίνω, Ῥὴηρ'. ο7 1518), 

α βοραγαΐζηρ, ὕπο, 7μασηιογι, 

αοοϊδίοη, ἐρῖαϊ. 

κρόμμυον, -ου, τό, ΟἸυϊοΊι. 

κρότος, -ου, ὁ (α7. κρούω), αἰ οἰαργρίηρ, 

αρρίαιλι56. 
κρούω, κρούσω, οἶο.. 8ἰγίμο, Κηοοῖς, 

γαΐέϊο. 

κρύπτω, κρύψω, ἔκρυψα, 6ἐ6., Πΐαε, 

ὀοποραῖϊ; ψιῖΐῃ ὕνο δοοβ. μα 

βοηιοί μη ζΡολη, βοηθόν, 1,9, 19" 

κρωβύλος, -ου, ὁ, ἐτΓἐ οΓἹ παῖν, ορ- 

πηοΐ, ογοϑέ. 

κτάομαι, κτήσομαι, οἴς., αοαιῖγο, 

σαΐη, ρυοδιγ6 ΚῸΥ ΟἸ 86; ἴπ 

0ῃ6 ΡῬϑυΐ., ροβ86858; ΜῈ Ργτοα. 

8.4]. τοὺς Καρδούχους πολεμίους ἐκτη- 

σάμεθα, τὐ6 πιααὶα φηθηνῖ68 ΟΥ̓Ἠ ἐδ 

Οαγαπαβῖ, Ν, Ὁ, 11. 
κτείνω (κτενῶ, ἔκτεινα, ἔκτανον, -έκτο- 

να), κεῖ, 11, Ὁ, 82 η. ΤῊΘ 5'πρ]6 

γ. 15 ΤᾶΓΘ; 866 ἀποκτείνω, 

κτῆμα, -ατος, τό(κτάομαι), ρο 5856 5810}; 

ἴῃ Ρ]., ργορουγέῃ. 

κτῆνος, -ους, τό (κτάομαι), μῖίρο6 οἵ 

ΦῬ,ὸΟΡΟΥἵῳ ; 65Ρ. αοηιοδέϊο απϊηναὶ, 

ΘΘΠΘΙΔ]]Υ Ρ]., σαξέϊο. 

Κτησίας, -ου, ὁ, Οἰοεία8, ἃ τρεῖς 

ΡΒ βιοδη ᾿ἰνίηρ δὖ {Π6 οουτύ οὗἉ 

Ατίαδχθυχθβ. Ηθ ντοΐθ ἃ Βἰβίουυ 
οὗ Ῥουβῖα. 8566 {89 Τηὐτοά. 8 50, 

κυβερνήτης, του, ὁ (κυβερνάω, 5667; 

ο΄. Ταῦ. συιιδογηαΐον, Ἐὰηρ. σοῦυθν- 
7107}, Ππιοϊηνδηνατι. 

Κύδνος, -ου, ὁ, ἐπ6 Οματιι8, ἃ ΥἾΨΘΥΙ 

οὗ ΟἸΠἸοἱδ. 

Κυζικηνός, -οὔ, ὁ (Κύζικος), α Ογεῖ- 

ὁθη6 ἃ ρΡοϊᾶ οοἴη οὐ ΟΥὐζΖίοιβ 

ἢ ἀθουὺὺ {πὸ νϑ]ὰθ οὗ ἃ Τ)τῖς, 
ΤῊ νου ἰβΒ ῬΙΌΡΘΙΙΥ δὴ 86]. 

ψἸ στατήρ, 5ἐαΐον), πα ϑγβίοοα. 

Κύζικος, -ουὐ, ἡ, ΟἩκζίοιι8, ἃἢ ἴπ|- 

Ρογίδηὐ οἷΐν οἵ {Πη6 Ῥεγοροῃῖίβ, ἃ 

ΘΟΙΟΙΥ οὗ {π6 ΜΙ ΘΒΙ8Πη5. 

κύκλος, -ου, ὁ (ε΄. Τιαῦ. στνῦυτι8, θοηΐ, 

οἴγοιιβ, οἵγοῖρ, Ἑϊηρ. ομ616), οἵγοῖο; 

ααῦ. ἃ5 δᾶν. κύκλῳ, ἴηι, α οἴγοῖο, αἰϊ 

αγομηα; Ὁ]. σγοιτρ8 (οἵ τη6Π), 

ΔΤ ὩΣ 
κυκλόω, κυκλώσω, οἕο. (κύκλος), 51:7- 

γοιαι; τηϊα., ἤογην αἱ Οἴγοῖο, 
σαΐϊον αγοτπαι, ΝῚ, 4, 20. 

κύκλωσις, -εως, ἡ, ατν, οποϊγοϊϊτης, 

ϑιιγγονηαΐηρ; ὡς εἰς κύκλωσιν, α8 

1 ἴο βιγγοιηα, 1, 8, 28, 

κυλίνδω, ΟΥ ἴῃ ΡΓ65. Βγϑβύθχῃ, 1 Ο ἢ 

8ΙΟΠΘ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἴῃ Απαθδαϑβϑῖ8, 

κυλινδέω, ΟἾΠΘΙ ὕἴθηβθβ 8ἃ5 1 ἔτγοιη 

κυλίω (α΄. καλινδέομαι, Ἐπηρ΄. ομίζη- 

ἋἸ6Υ)ὴ, γΟΪ], νοὶ] αοιῦη; ἴθ ῬᾺΒ55 

1ηἴτ., γΟΪ]. 

Κυνίσκος, -ου, ὁ, Ογγτυΐδβοιι8, ἃ ΞϑὅΡατ- 

ἴδῃ φθηθγα, ψυτὶηρ ἴῃ ᾧμθ 

ΟἸΘΥΒΟΠΘΒΘ. 

κυπαρίττινος, τη, τον (κυπάριττος, ου- 

7688 766), ΟΥἩἨἁ Οψ 07.688 τῦοοοῦ. 

Κύρειος, -α, -ον (Κῦρος) ρεγξἑαϊηϊης 

ἐο Ογτγιι8, Ογγιιδ᾽. ἘῸΓ οἱ Κύρειοι; 

111,2, 17, 5606 [86 ποίθ. 

κύριος, -α, -ον (κῦρος, τό, Τοι"6}), 6Ήυ- 

γροιυονοα, παυΐηρ ατἰπονγὶξῃ. 
Κῦρος, ὁ, Ογγιιβ: (ἡ) Ογγιβ ἐπ6 

Ογεαΐ, Τουπᾶθυ οὗ {πθ Ῥϑυβίδῃ 

ΘΙΏΡΙΓΘ, τὰ]οα δ59-529 8. Ο.; ὨΘ 

15. οδ]Ἱϑᾶ ὁ ἀρχαῖος ἴῃ 1,9,1: (2 

Ογγιβ ἐμ Ὑοιηροῦ, δὸη οὗ 

Τατῖὰβ Νούμιιβ 8δπηα Ῥαδγυβδίϊβ 
8 Πα γΟΌΠΡΘΙ Ὀτοίμου οὗ Ατίδ- 

ΧΘΥΧΟΒ Μπηρθιίηοπη Βοοϊ. ἴ ρδΊΥΟ5 

8 δοοοιηΐ οὗ 15 1}]-α θα θχρθ- 

αἰποη ἀραϊηβὺ Αστίαχθυχθθ ΕῸΓ 

ἃ βκρίοῃ οὗ δὶβ ομδγϑοίθι 8566 

1, 9: ἴου 8ἃη δοοοιυηῦ οὗ ΠΪ5 ἀϑαίῃ 

Ι, 8, 96 ἢ. 5’ 66. {86 1πίτοᾶ. 8. 24. 
ἸΚυτώνιον, -ου, τό, (γον τι, ἃ ἴον ἢ 

ἴῃ Μυβία, 7ἼΙ, 8, 8. (1 }9 ἰοχὺ 185 
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πποργίδὶπ, {Π6 Ῥατὶβ ΜΘ Πᾶνίηρ' 

κερτωνοῦ, ΨΥ ΠΘΠΘΘ. ΒΟΙῚΘ ἈΒΒΌΤΠΩΘ ἃ 

ἴον Οὐδ ἐθη1ι8.) 

κύων, κυνός, ὁ ΟΥ ἡ (ο7. Τιαῦ, σαι, 

ἄορ, Ἐπρ. μοι, ὀμψηῖο, οἰς.), 

ἄορ, δίῃ. 
κωλύω, κωλύσω, οἴ6., Πηα!ο7, }76- 

τυϑηΐ, οἴ ο1;, ἃ 5., ἢ 866... νΥῚὉἢ 

ἰηῆπ., 8π6 (1, 06, 2) ἢ τοῦ δηα 

ἰπηῆπ.: τὸ κωλῦον, ἐΐι6 ΠυἱηαγαΊιο6, 

οὔϑβίαοϊο, ΤΥ, ὃ, 20. 

κώμαρχης, -ου, ὁ (κώμη- ἄρχω), υἱί- 

ἰαρε οἸυῖε. 

κώμη, -ης, ἡ (κεῖμαι), υἱϊασο. 

κωμήτης; -ου, ὁ (κώμη), οἱ α61". 

κώπη; -ης, ἡ (67. Τια΄. οαρῖο, Ἐϊηρ'. 

πμαζ), παπαθ, 650. οὗ δῇ ΟΔΓ, 

ἈΘΠΟΘ, οαν., ΥΙἼ, 4, 2. 

ΔΛ 

λαβεῖν, 566 λαμβάνω. 

λαγχάνω, λήξομαι, ἔλαχον, εἴληχα, 

εἴληγμαι, ἐλήχθην (λάχος), σ6ὲ ΟΥ 

οδέαϊη, ὃψ ἰοΐ, σοί, οδέαϊη, ψῖῦ ἢ 

8.60. ΟΥ̓ Ρϑτγῦ. βΘη. 

λαγός, -ὦ, ὁ, παγ6. 

λαθεῖν, 566 λανθάνω. 

λάθρᾳ, αν. (λανθάνω), «φοογοΐϊῳ; 

τὶ σρη., τοἱέμοιιέ ἐπο κηοιοῖ- 

οασο οἤ. 
“Λακεδαιμόνιος, -ου, ὁ (Λακεδαίμων), 

α Οἰξίφο,, οΓ 1, αοροααθηιοη, ὦ 

Τιασρααθηϊνογαη. 

«Λακεδαίμων, -ονος, ἡ, Γι ασο αι ΉϊΟΉ, 

ο᾽ ϑδραγΐα, οδρίζα] οὗ Τιδοοηΐδ, 

{Π6 βουῤῃμραβύθσῃ βίϑίθ οἵ Ῥδ]ο- 

ῬΟΠΉΘΒΊΙΒ. 

λάκκος, -ου, ὁ (ο΄. Τιαῖ. ἰαοσιι8, Ἐ)πρ. 

ἴαΐδο, ἸοΟ ἢ), οὐβίθυη, υαΐ, ΤΥ, 2, 

Ὁ 

λακτίζω, λακτιῶ, οΐο. (λάξ, τοἱέϊι, {6 

7οοΐ), Κορ. 

“Λάκων, -ωνος, ὁ, α [,αροπΐαῃ; 1688 

οχϑδού!ν, ϑραγέαῃ. 

Λακωνικός, -ἤ, -όν (Λάκων), [ας6- 

ααρφηϊογ αι. 

λαμβάνω (λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, 

εἴλημμαι, ἐλήφθην), ἔαϊτ6, νι ἢ νἂν]- 

ΟἿ Βῆδαθβ οὗ τηϑδηϊηρ; 86ΐζε, 

οαρέινγο, 1, 4,1; σοΐ, 1, ὅ, 10; γ6- 

οοῖυθ, 1, 2, 26: οηϊδί, 1, 1, 6; 

ΘΟΉ6. τὐροη, Ὀοίαϊ!, 1, 10, 18; 

πα, 1, 1, ο; ρπβοιηθίύϊηθθ ΙΓ ἢ 

Ῥατ ρθη; Τ' δ. ΤΠ; 07- 1 ὃ. 1 

ΤΠῊΘ ρϑυῦϊο. λαβών, 1 ἔχων, 15 

οἴζθῃ τϑηαθυθα τὐὐέμ, θὰ {πῃ 6 

τη θϑηἷ Πρ' 15 ἔα]16ν, 1,1, 2, οέο. 

λαμπρόβ, -ά, -όν (λάμπω), 57υϊγυΐγις,, 

δρίογαϊα, πιοδῖο. 

λαμπρότης, -ητος, ἡ (λαμπρός), ὑγ11- 

ἰϊαηοῃ, βρίθηαου. 

λάμπω, λάμψω, ἔλαμψα (ο7. Ἑϊηρ. 

ἰαη}Ρ), δ6 δγϊῖο], 5]υἴγν6, Ὀίαξο. 

.«Λαμψακηνοί, -ῶν, οἱ (ΛάμψακοΞς), {η- 

παδιξαγι5. ΟΥ Πιαηιρϑβαριι. 

«Λάμψακος, -ου, ἡ, 1,απρϑβαοιι5, ἃ ΟἸἵΥ 

ἴπ {πὸ Ττοδα, οα ὑπμ6 Ηθ]]θβροηΐ. 

λανθάνω (λήσω, ἔλαθον, λέληθα, λέλησ- 

μαι), δὃ6 μῖαι οὐ οοποθαίοα, ὃ6 «η- 

866Ή) ; ΜΥ]ΌΉ 8ἃοο., ΘΘοαρθ ἐπι πιοξΐοο 

ΟΓ; οἵΐζθη νι ΒΕῸΡΡΙΘι θη ΓῪ 

Ρᾶγύϊο., σοηὐδι πῆρ Π6 τηδῖη 

1468, ἐλάνθανεν τρεφόμενον, 106,5 86- 

ογο  πιαϊγΐαϊγοα, 1,1, 9; Βοὸ ἢ 
8.60., λαθεῖν αὐτὸν ἀπιών, σεῦ Οἢ 

τὐὐ Ποῖ μἷ5 Κηοιυίοασο, Ἱ, 3,117. 

Λάρισα, -ης, ἡ, 1,αὐ͵ΐδαι, ΘΟΥΩΙΊΟΗΪΥ 

ΒΡ6ΙΕ ΤγΊββα, δὴ Αϑβυσίδη ΟἷΌυ, 

1171, 4, 1πι. 

λάσιος, -α, -ον, Παΐγῃ, δηασοῃ; 

διι8., ΝΜ, 2, 29; τὰ λάσια, ἐϊιἴοῖο- 

οἔβ, ΚΙ, 4, 236. 

λαφυροπωλέω 

δοοΐῃ. 

λαφυροπώλης, -ου, ὁ (λάφυρον, 8ροτϊ, 

-Επωλέω), 861167' ΟΓ δοοΐῃ. 

λάχος, -ους, τό (ε΄. λαγχάνω), ρογ- 

ἐϊοην, 5].α76, Ῥαγί. 

λαχών, 566 λαγχάνω. 

(λαφυροπώλης), 5611 
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λέγω (λέξω, ἔλεξα, λέλεγμαι, ἐλέχθην): 

ὑπ 0 γϑιυῖ. 1ῖ5. βΒΌΡΡΙ᾽ θα Ὀν εἴρηκα 

(5866. εἴρω) ἃ πα {Π6 δοι.. οἴΐθη Ὀν 

εἶπον (5606. {πΠ0 ψοτγα); ἴπ ὁοηη- 

Ρουπαβ οὔζθμοι -ερῶ 

-εἴπον), ΟΥσ'., σοι, γοοποη,, ἐοῖϊ 

(ἴα 105 οΙᾶθυ. 156 Ξξ δοτη), 1, 6,1; 

1 θη, βαῃ, 8ρέεαῖΐς, ἐοἰϊ, ηἠιογἔϊοτ; 

οἷο.; δ 8ροϊιοβηναη, 11, ὅ, 39. 

λέγω Πὰἃ5Β ΤΟΡΊΌ]ΑΙΙΥ ὅτι ΟΥ ὡς ἢ 

ἃ Οἴδιβο, θαὖ ἴῃ [Π6 Ρ8585. [868 ἴη- 

ἔῃ. 5. ρυθέθυσθα. δηα {πΠ6 οοη- 

5ὐσποῦίοπ. ἴα ΒΌΔΙΠΥ ῬΘΙΒΟΙΔ] 

(πὰρ υ5. ἴῃ Ῥ858. 1, 2, 192, οίς.); 

Β601, 3,85. Τῇ 'πῆπ. θοῦ Β 

αὶ [86 δοῖ., Υ, 4, 84, ΥἹΙ], ὅ, 

15: δ ἘΠ6᾿ μδτιο: 1. 5. 16: 

ὝΏΘη ΠΟΥΘΥΘΙ λέγω Τη68Πη5 δία 

οΥ τοΐο, {μ6 ἱπῆμῃ. 15 σϑθρα]αν, 1, 

Ὁ. 8: 
λεία, -ας, ἡ, θοοίῃ, μῥ[ιιηε61.. 

(ο7. λείβω, ροιι}, 

λιμήν), α πιοῖδέ ρίασο, πιοακθιο. 

λεῖος, -α, -ον (ο7. Τιαῦ. Ἰουΐ5), δηιοοί]ι; 

οἵ Β1115, σου οἰορίηρ. 

λείπω (λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμ- 

μαι, ἐλείφθην), ἰοαῦο, ἰοαῦσθ ὃε- 

μϊπα, }ογβαῖϊο, αθαπάοη; ἰθαῦο 

αἴΐυο, 8ραγο, ΝΊ, 8, ὃ; Ῥᾶ55.. δὲ 

τ }ογῖον ἐο, ΝΙΙ, Ἱ, 51. 

λεκτέος, -α, -ον (νυ ὍΔ] οἵ λέγω), 

γυιέ δ βαϊαὶ οὐ ἐοίε!. 

λελείψεται, 566 λείπω. 

λεξάτω, 566 λέγω. 

Λεοντῖνος, -ου, ὁ, αἱ ],οογ ΐγιο, τιαῖϊνθ 

οὗ Τωϑομτϊηὶ, ἴπ ΚἸΟΙΪΥ. 

λευκοθώραξ, -ακος, ὁ, ἡ (λευκός-[- θώραξ), 

κοὐ, τὐ]υλέο (Ἰἰπιθὴ 2), οὐ α85, 1. 

ΒΟ ἘΝ. ἶ, 10: 
λευκός, -ἡ, -ὀν (ο΄. Ταῦ. 1τια, 10 }ι), 

«ὐμτίο. 
Λέων, -οντος, ὁ, ],οοη, οὗ ΤΏ ΠῚ], ἃ 

Βο] αϊοσ ἴῃ {Ππ6 αὐτοῖς στην. 
'Λεώνυμος, -ου, ὁ, 7,ϑΟγ ΜΉ 18. ἃ ρδτ- 

ἤδη ἴῃ {86 ατθοὶκ υτην, ΓΝ, 1, 18, 

-αγορεύω, 

λειμών, -ὥνος, ὁ 

λήγω, λήξω, ἔληξα, ὁρι1856, οΟτη6 ἕο 

απ πα! ; οἵ πὸ ψ]ηα, αδϑαΐο, ἸΥ͂, 

5, 4. 

λήζομαι, ἐλῃσάμην (λεία), μη 6}, 

ρίϊαςσο, τοῦ. 

λῆρος, -ου, ὁ, ἡ) Ογ.861186. 

λήσομεν, 566 λανθάνω. 

λῃστεία, -ας, ἡ (λῃστής), ρίΠ]ασίης, 

»ἰιπαογίης. 

λῃστής, -ου, ὁ (λή ζομαι), μι ΟΥ̓}, 

γΟὈ 67". 

ληφθησόμεθα, λήψεσθε, Βθ6. λαμβάνω. 

λίαν, αν... 167}. 

λίθινος, -η, -ον (λίθος), ΟΥ̓ 8έοτιε. 

λίθος, -ου, ὁ (οὔ. Ἐππρ΄. {{{Ππ|᾿᾽0-}, βέοΊ6, 

α 5ΐοηο. 

λιμήν, -ένος, ὁ, ῬοΟΥΐ, παγΌΟΥ. 

λιμός, -οὔ, ὁ, πιιισοῦ, Γαηινΐηο. 

λινοῦς, -ἢ, -οῦν (λίνον, ἰΐπογ, Τωδΐ. 

ἰΐγητιηι, Πα), ΟΥ̓ἩἨ ἤαα;, οὗ 1τἩ θη. 

λογίζομαι, λογιοῦμαι, οἐο. (ΧόγοΞ), οαϊ- 

Οπϊαΐο, οογ δία! 6}. 

λόγος, -ου, ὁ (λέγω), τιογε, 8ρεδοῆ,, 

δαμίη, ΤΟΥ, παγγαΐξίυο, εἰϊδ- 

οιιϑϑίοτ, αοθαΐο; εἰς λόγους ἐλθεῖν, 

ααί.. μαῦτὸ ατὰὸ ἱπίογυϊοιυ εὐἱέῃι, 

ΤΙ 

λόγχη; -ης. ἧἡ, 8.0.6α} Ππεαᾷσι, 5ΡΘΟΥ 

Ῥοΐνΐ, 5,667. 

λοιδορέω, 

αδιι56, ρθγαταὶ. 

λοιπός, -ή, -όν (λείπω), ἰοΓ, γοηχαϊη- 

ἕησ; νι ἃγί., ἐπ γτοϑὲ οὔ; τὸ 

λοιπόν, ΚγΟΉϊ ποῖ ογι, 7Ὑ ιν ἐἤιθυι 

ον, ἢ ρθη. 707 ἐπ γοϑὲ οἵ, 11, 

2, ὃ; τοῦ λοιποῦ, ἐγ, ἐπι6 Κιέιινο, Ν', 

Ἵ, 34; τὴν λοιπήν (80. ὁδόν), ἐΐι6 

γοϑὲ οὗ ἐπὸ τὐαρ, 111, 4, 40. 

“Λοκρός, -οὔ, ὁ, α 1,οογίατ, αὐ παξῖθο 

ΟΥ 1,οονῖ5, ἃ Ὡδιὴθ ρσίνθη ἴο ἵνγο 

αἰβύγιοίβ ἰῃ οθηΐσγαὶ ἀστθθοθ, ΟὴΘ 

οα ὑπ αυ]ῇ οὗ ΟΥπῃ, ΥἼΙ, 4, 

18. 
Λουσιάτης, -οὐυ, ὁ, ΞΞ {π6 ΤΟ] ηρ'. 

λοιδορήσω, οἕο., γουΐϊϊο, 
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Λουσιεύς, -έως, ὁ (Λουσοί, [“ι5) ὦ 

Ιαιβίατι, παξῖυο ΟἹ 1λιδὲ ἵπ Ατ- 

οδαᾶϊα. Ι͂᾿ ὟὟἼΙ!Ι, 6, 40, γα ᾶνϑθ 

{Π6 ἔοσχω Λουσιάτης. 

λόφος, -ου, ὁ, γ͵ᾶ06 οΥ ογοβέ; θη, 

οὗ ἸΔηᾶ, μ111, γίασο. 
λοχαγέω (λοχαγός), ὃ6 οσαρέαϊη. 

λοχαγία, -ας, ἡ (λοχαγόΞς), ςαρζαϊγποῃ. 

λοχαγός, -οῦ, ὁ (λόχος -ἰ ἄγω), οαρ- 

ἑαΐη. 

λοχίτης, -ου, ὁ (λόχος), ΟὯ6 ΟΥ̓ ἐΐ6 

8αη16 λόχος, δοηιγασο, ΝῚ, 6, 1. 

λόχος, -ου, ὁ (οΓ. λέχος, δ6α), ῬτοΡ- 

ΟΥγ, απιδιιδἢ, ἵψίηρ ἔην τὐαϊξ; 

ἴΠ6η, δοαῃ οὗ αγπιδα ὨιθΉι, 65Ρ. 

ΘΟ ΡραΉ 3}, ἃ5Β ἃ το] ιὔῦαυυ ππΪξ. 

'ΤῊΘ λόχος ΠυΠ ΟΙΘα 885 8 ΓῸ]Θ 

100 τηθη, 8π6 τνὰβ αἰνι θα ᾿ηΐο 

ἔνγο πεντηκοστύες ΟΥ ἴουγτ ἐνωμοτίαι; 

ὄρθιοι λόχοι, 866 ὄρθιος. 

Λυδία, -ας, ἡ (Λυδός), 1, μαΐα, 8. Ῥτον- 

ἴη660 οὗ ΝΥοεβίθση Αβὶβ ΜΊίμπου, ἕου- 

ΤΏΘΙΥ 80 ἱπάθροπαθηΐ Κιηράοχῃ. 
Αύδιος, -α -ον (Λυδός), 7, γαΐατ. 

Λυδός, -ου, ὁ, α [αΐαηι. 

Λύκαια, -ων, τά, ἐμ6 Γοαρα, ἃ. ᾽68- 

{ἰν8} οὗ Ζϑιβ, Λυκαῖος, 50. 681168 

ἔγσοτη ΜΈ. Τυγοδθὰβ ἴῃ Ατοϑαϊΐδ. 

“Λυκάονες, -ων, οἱ, ἡ παδίξαγι 8. ΟΥἹ 

Τησοαοπῖα, Γσραοτταλ8. 

“Λυκαονία, -ας, ἡ, Προαοηπΐα, ἃ οΘοὰπ- 

{Ὺ ἴῃ σϑηΐγαὶ Αβὶα ΜΙΊπου. 

Αύκειον, -ουὅ, τό (Εἰ ηρ΄. ἐψαδιηι), {ἢ 6 

Τοδιην, ἃ σΥΥ 8 5ίπιτη 80 Α ΠΠ 618, 

ΠΟΘΙ [Π6 ἴθιρὶθ οὗ Αρο]]ο Τῳυ- 

Θ86Ὲ8. 
Λύκιος, -ου, ὁ, Γμοΐι5: (1) δὴ Αἰῃ6- 

πΐδη, ἢ σΘοΙητηϑηα οὗ {π6 Οτροὶς 

οαναῖσυ; (2) ἃ ὥγγϑδουβδη οἵ [ἢ 

ΒΒΤΏΘ Ὡ8ΙΉΘ. 

Λύκος, -ου, ὁ, Γ6τι8, 8, τἶνου βονὶπηρ 

πο {πΠ6 Εὐαχίηθ θ8Ὶ Ηθγϑοῖδα. 

λύκος, -ου, ὁ (Τιαῦ. Ζρ1ι5), τὐοῦῇ. 

«Αύὕκων, -ωνος, ὁ, Π260γ1., 8 ΑΘ 868 Ππ 

ἴῃ ὕπο ασθοὶκ ϑυγ. 

λυμαίνομαι, λυμανοῦμαι, οἴ. (λύμη 

οεἶγαρσο), αδϑέγο}, γυΐη, 8ροτὶ. 

λυπέω, -ἥσω, οἔοα. (λύπη), ογίουο, 

»αϊΐη, τδα;, πιοίϊοβϑί, απ οῃ. 

λύπη, -η:, ἡ, ραΐῃ, ογήο. 

λυπηρός, -ά, -όν (λύπη), ραϊη], 

ἐγοιιθδίοβοηιο, απο ίηρ. 

λύττα, -ης, ἣ, ἡγααίγ.6 58. 

λύω (λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι. 

ἐλύθην ; ο΄. Τιαῦ. ἴτιο, ἰοοβο, Ἐϊηρ, 

ἰ0056), ἴοο086, 86 7766, ποῖα; 

οὗ ἃ Ὀτϊαᾶρθ οὐ ορβίδο]θ, δγϑαΐο 

αοιῦη, ἀοβίγομ, αἀο ατραῃ τοτίῃ, 

1, 4, 17; οὗ οαὔῃβ, δγραῖ, 11, ὃ, 

98; τηϊα., ταηβοηι, ΤΙ, 8, θΘθ. ΕῸΓ 

111, 4, 86, 566 [8 ποίϑθ. 

λωτοφάγοι, -ων, οἱ (λωτός, Τοέτι5-|- 
ἔφαγον), ἰοἴιι8-οαΐογ8, 111, 2, 25 π. 

ΓΘ Ἰοίΐὰαβ βτονβ ἴὴ πΠοΡΐΏΘΓη 

Αἔτγῖοα. Τύβ ἔγαϊί, ο8]16α {6 1- 

706, 15 ρου {Π6 βἰΖθ οὗ δη οἱΐνθ 

8Π6α 15 βϑῖα ἴο 6 οὗ ἀο]ϊοίϊουβ 

ἤανοσ. 'ΤΠθ Ἰθρθπα {ο]α {πεῖ 

γγΠΟΒΟ δ΄θ οὗ 10 Ἰοβὺ 811 σϑιηθιη- 

ὈΓΘΠΟΘ οὗ ἰδ ἨοΙηΘ. 

λωφάω (λωφήσω, ἐλώφησα), ο6α586. 

λῴων, λῷον, 6Π. -ονος, ργυ }ο Ὁ ῖο, 

δοίίογ, ἀβραᾶ ἃ5 σοιηρ. οἵ ἀγαθός, 

ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ {Π9 ρΡῆτβεβθ λῷόν ἐστι. 

Μ 

μά, δαν. οὗ βνγθδυὶηρ, δ, τ [ἢ 8οο.; 

ΤΘΡΌΪΔΙΙΥ ΠΘ6ρ΄., μὰ τοὺς θεούς, γ10, 

δῃ ποασθη, 1, 4, 8, τι 1655 ναΐ ρτϑ- 

6665, ναὶ μὰ Δία, γ68, ὃψ Ζοφιιδ, 

γ- 8, 6. 

μάγαδις, -ιδος, ἡ, ἠηιασακῖα, ἃ ΠΔτΡ- 

1|κθ τησβῖο8}] ἰηβύγαιηθηΐς οἵ 
θην ΒΕΓ ΡΒ. 

Μάγνητες, -ων, οἱ, Πασηοδίαη. 

Ῥοορίε οΓ Μαρηποβία, ἃ αἰδύνγιοῦ 
ἴη ΓΉΘΒβαΙν. 

μάθε, μάθῃς, μάθοι, 5666 μανθάνω. 



12 αἀπαρβειβῖβ 

Μαίανδρος, -ου, ὁ, ἐπα Μαραπαον, 

ἃ ἰᾶτρθ αἰνϑῦ ἴῃ ψϑβίοθση Αβὶἃ 

Μίποτ. 105 τὶ Πα] Πρ ΘΟΌΓΕΒΘ ΡΊν6Β 

1Β ΟἿΓ γγογα ηιθαλαιον. 
μαίνομαι, μανοῦμαι, μέμηνα, ἐμάνην, 

δο πιαα!; 8οτ., 0 πιαᾶ. 

Μαισάδης, -ου, ὁ, αοβααο5, [αἴ ἢ θ᾽ 

οὗ ϑ'ϑαυῖῃθ8. 
μακαρίζω, ἐμακάρισα, ἐμακαρίσθην (μά- 

καρ, δ658661), ἄδοην παρΡΡ. 

μακαριστός, -ἤ, -όν (μακαρίζω), ἐο δ 

ἐποιιοπέ παρρῇ, οπυϊαῦίε. 
Μακίστιος, -ου, ὁ (Μάκιστος), α α- 

οἰξέϊαν, ἐπ παδιξαπ οΓ Μαοϊβέα8, 

ἃ οΟἷἵν ἴῃ βΒουῦβοση ἘΠ15. 

μακρός, -ά, -όν, ἰοτισ (οὗ 5ΞΡ860Θ ΟΥ 

{1πη6); μακράν (586. ὁδόν []}, α ἰοτισ 

αἰδίαποο, 111, 4, 11; 850. μακρο- 

τέραν, Τ1, 2, 11: μακροτάτην, Ι], 

8, 20: μακρὰ πλοῖα, τ αγ-ϑΠυΐρ5, Υ, 

1,11: μακρότερον, ἃ5 8αγν., Κι ἢ 6}, 

111, 4, 16. 
ἹΜάκρωνες, -ων, οἱ, ἐπα ασγοηο8, 

Μαογοπίατ8, ἃ ΜΓ] τΘ ῬΘΟΡΪΘ 

οἵ Ῥοπίμ. 

μάλα, Ὀν οἸἸδίοη μαλ᾽, δᾶν. (ε΄. Τιαΐ. 

ηυλ]έιι5 ἢ, ηιοῖῖον 9), σοῦ, ἀβθα 

τὶ 864]5. 8πα δᾶνβ.; Ὀαΐὺ αἰξοὸ 

αὶ νῦ5. (Ὁ, 4, 18) πα σι 

ΠΟΙΠ5 Βανίηρ 8ὴ ϑδα]θοίϊνδὶ 

γν8 106, μάλα χαιρός ἐστιν, {8 71ι8} 

ἐθμ6 ἐΐηιο, ΤΨ, 6, 15; αὐτίκα μάλα, 

ον, ἐμ 8ροΐ, ἱηιηιεαϊταΐοῖμ. 111, 

Ὁ, 11: οὐ μάλα, ποΐ τὸν ἩιίοΪι, 

ἡ. ο. (Ὁγ Ἰἰτοΐ65) ποέ αὐ αἰϊ, ΤΙ, 0, 

15; οὔΐθη σῖῦῃ ἰηΐθηβῖνθ καί, 1, 

δ, ὃ; σοι. μᾶλλον, ΠΟΥ, γα ΠΟΥ, 

ΤΟΡΌΪΔΙΙΥ ΓΟ] ον Ὀν ἤ, ἐπαη; 

οὐδὲν μᾶλλον, πότ ἐδ λον, 111, 

3, 11; βιὰ}. μάλιστα, πιοξέ, 65ρεοῖ- 

αἰϊῃ, ὄπ ἐπ πϊρμοβέ ἀοσγοο; 
ἢ πυμθτγα]5, σροιέ, Δ, 4,12; 

οἴξζρθη νι ὡς, ὅτι, ἦ, ὅσον, ΘἸΓΠΘΙ 

πὶ οὐ νἰὐπουῦ ἃ νὈ. οὗ ΔΌ11ν, 

6.0... ὡς μάλιστα ἐδύνατο ἐπικρυπτό- 

μενος, τοὐίν, αἷὶ ροβϑίθιο ΒΘΟΥ̓ΘΟΙ, 

ΤΠ 6 

μαλακίζομαι (μαλακός, 50}, ΡῈ ο7- 

ζοηϊηαΐο ΟΥ ἰαξῃ, δα α οοιυαγα. 

μάλιστα, 566 μάλα, 

μᾶλλον, 566 μάλα. 

μανέντες, 566 μαίνομαι. 

μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, 

ἰοατη, ἤπαὶ οἐέ, απ ον βέαπα. 

μαντεία, -ας, ἡ (μαντεύω, ῬΥΟΡΠΕΞ1}, 

μάντις, Ῥ7ΟΡρ]ιες), Ῥγυόρἤοου, τὰὸ- 

ΒΡΟΊΉ,86 οὗ απ ΟΥ̓αοσῖο. 

μαντευτός, -ἤή, -όν (νΟΓὈ8] οὗ μαντεύο- 

μαι), αἰγοοίοα Ή ατὰὸ οΥ̓αοσῖίο, 

παληθα δ απ ΟΥ̓ αοῖο. 

Μαντινεῖς, “Μαπίϊη απ, 

Ῥεορῖο οὕ Μαπέϊηδα, ἴῃ ἃ τοδαϊδ. 

μάντις, -εως, ὁ (μαίνομαι), Ογ6 Ρ}Ὀ08- 

8Β6586(1 ΟΥ ηπερίγοα, α ΡγΥορπεοΐ, 

ατυΐηον, βοοΐ ιβα, 6 Υ. 

Μάρδοι, -ων, οἱ, ἐπ6 Δαγαϊ, ἃ νγατ- 

π|κ6 {τρ6 ἴῃ βουςῃθτη ΑὐτηθηΪ8. 

Μαριανδυνοί, -ῶὥν, οἱ, ἐπ6 Ματίαη- 

απηιῖ, ἃ ῬΘΟΡΙΘ ΠΡᾺΓ Ἡθγϑοὶδᾶ 

οα ἴΠ6 Ἐπαχ Πθ. 

μάρσιπος, -ου, ὁ (ο΄. ΕἘππρ. πιαγϑιι- 

γρέίαϊ), ας, ροιιοῖ. 

Μαρσύας, -ου, ὁ, αγβηαϑ, ἃ ΒΔΈΥΤ 

ἕδτηοιβ 'η Ἰθροπα, 1, 2, 8 π.: δ]5ὸ 

ἃ ΤΙΥΘΙ ἴῃ ῬΒτγυρίδ, Πδιηθα δέζογ 

Πΐπ), ἐδ1α. 

μαρτυρέω, μαρτυρήσω, οἔς. (μάρτυ-), 
δθαγ κοτέ 58, ἐοδίϊῳ. 

μαρτύριον, -ου, τό(μάρτυς), ουτάϊθγιοο, 

ῬΤΟΟΥ͂. 

μάρτυς, μάρτυρος, ὁ (οΓ. Εἰηρ. πιαγῦ- 

ἐμ), τοϊέγι 688. 

Μαρωνείτης, -ου, ὁ (ΔΙαρώνεια, ΔΙαγο- 

ηδα), ἃ Ματοπῖΐθ, ἃ παίϊνθ οὗ 

Ματοπδᾷ, ἃ οἷζν οὐ ἴῃ Βου ΘΓ 

οοαδβύ οἵ ΤΉτγδοθο. 

Μάσκας, Τ)οτ. σθη. Μάσκα, ὁ, α5- 

ὁα5, ἃ Ββίγθαιη ἤονῖηρ ᾿ηΐο {Π6 

ἘΠΡ ταῦθα, ΡΟ ΠῈΡΒ ποΐ ἃ ΤΙΥΘΙ 

Ὀαυΐ ἃ ο8η8]. 

- : τῶν, οἱ, 
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μαστεύω (ροθίϊο), 866}, 866 7Ὸ ἢ, 

αὔίον; σι ἴπῆη., δέγῖυε, 111, 1, 

48. 
μαστιγόω, μαστιγώσω, οἶα. (μάστιξ), 

8600Έ 706, τὐπΐρ. 

μάστιξ, -ιγος, ἡ, τυϊυΐρ, Ια 8}. 

μαστός, -οῦ, ὁ, δγεαϑβί, ογ6 ΟΥ̓ ἐΠιε 

δγοαβέίβ; ὕΠπ6η, μῖϊ1, ποεῖν, ΤΥ, 

2, 6,18, 
μάταιος, -α, -ον (μάτη, ζο11}) ΚοοἹ- 

451., πυαΐη. 

μάχαιρα, -ας, ἡ (μάχομαι), ϑδιυογα, 

8αΌγ6 (ΡΓΟΡΘΙΙΣ ἃ β5βοτί βιυοτα 

τ ἢ 5 ηρ]Θ βαρ; {Π6 ξίφος νγἃβ 

Ἰοπρ' 8ἃπα ὑσνο- αρθα). 

μαχαίριον, -ου, τό (αἴτη. οὗ μάχαιρα), 

αασσογ. 

μάχη, -ης, ἡ (μάχομαι), βρέ, θαέέϊο, 
οησασοηιοτέ; δαξέϊοῇβοῖα, ΤΊ, 2, 0. 

μάχιμος, -ον (μάχομαι), πὲ ζον Ποπέ- 

ἤπο, τανε. 
μάχομαι (μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην, μεμά- 

χημαι), βοπέ, ΠσΠέ αἀσαϊη5ΐ, πιτἢ 

αδῦ. ΟΥ (ΓΆ161γ) πρός δῃη6α 8οο:; 

φιμαγγοὶ, ΤΥ, Ὁ, 12. 

με; 866 ἐγώ. 

Μεγάβυζος, -ου, ὁ, ΜΙ οσαθῃξιι8, σα δτ- 

αἴ οὗ {πὸ ἔθιρὶθ οὗ Ασίθιη!β 
αὖ ΕΡΒδβυβ. 

μεγάλην, 566 μέγας. 
μεγαληγορέω, 80Γ. ἐμεγαληγόρησα (μέ- 

γας-Ἐ ἀγορά), ἑαϊ δῖρ, δοαϑέ. 

μεγαλοπρεπῶς, δαν. (μέγας-" πρέπω), 

ἦν πιασηϊβοοηξ οΥ ργίπεοϊῃ 

7}αβμΐοτι, ηιασηῖβοονεϊ, ηιτιῖ- 

Ποοηέϊῃ, 1, 4, 117; 50}. μεγαλο- 

πρεπέστατα, Π1, 8, 19. 

μεγάλως, αν. (μέγαΞ), σγοαΐζίῃ. 

Μεγαρεύς, -έως, ὁ (Μέγαρα), α παΐξΐυο 

ΟΠ Μορσαγα, α Μεσαγίαῃ. 

μέγας, μεγάλη, μέγα (ΕΓ. μακρός, Τα. 

γηαρηῖι8, Ἐπηρ. ι16}}), ΘΟΙΏΡ. 

μείζων, ΞᾺΡ. μέγιστος, ἰαγ96, σγεοαΐ, 

ἴῃ ψυγΪηρ ΒΘ η565; ζαηιοιι8, ΤΙ, 

6, 17, Βο μέγας βασιλεύς, 85 {Π6 

{Π16 οὗ {π6 Ῥεογβίϑῃ Κίηρ' (ο΄. 

στοαί Μοσιι!); οἵ βοιπα, ἰοπα, 

ΙΝ, ὅ, 18; οὗ {Π6 568, βδαυψ, Υ, 

8, 30; μέγα, ἃΒ 8δᾶν. (1ππ61 ΟὈ].); 

σγοαΐίζῃ, 111, 1, 58; 50 μεγάλα, 1, 

9, 24, 111, 8, 14; μέγιστον, οἤιο {Πγ}, 

1, 8, 10: οἱ μέγιστα δυνάμενοι, ἐξα 

ηιοδέ ροισογζιϊ, 11, 6, 21; μέγα 

φρονεῖν, Ὅὃ6 οἰαΐοα, ργοιιαὶ, 111,1, 

Ὁ. 

Μεγαφέρνης, -ου, ὁ, Μεοσαρηογη8, 

ἃ Ῥουβίθη. ΠΟΌΪΘ, ρΡαὺ ἴο ἀθαίῃ 
Ὀγ Ογγβ. 

μέγεθος, -ους, τό (μέγας), δῖζο, «τὐἱαΐῇι, 

ΨΥ. 

μέγιστος, 566 μέγας. 

μέδιμνος, -ου, ὁ, ηυεατηληι8, 4πι Α ({ϊς 

ΟΤῪ ΤηΘ850Γ6, ϑθουΐ 16 Ὀ.5Π6]5. 

μεθ᾽, 566 μετά. 

μεθίημι (ἴημι), ἰεἐ 60. 

μεθίστημι (ἵστημι), 86 πι α αἰῇεν- 
ογιέ ρίασο, γϑηιοῦθ; 80Γ. Τη]α., 

γρηιοῦο αραγὲ ἤγοην οποϑβοίῇ, 11, 

3, 8; 2 Δογ. δοῦ., σὁ αϑδἴα! οὐ αραγξ, 

ΤΠ 9:9: 

Μεθυδριεύς, -έως, ὁ (γ[εθύδριον, ΜΙοἐ 

αγλιηιν), α Ιοἐμμαγίαη, παΐξΐυο 

οΓ Μοἰμμαγίιι, ἃ. ἴον ἴῃ Ατ- 

οδαϊδ8. 

μεθύω (μέθυ, τοΐηα; ο΄. Ἑϊηρ. πιθαᾷαὶ)Δ, 
δὲ Αγ Ή1:. 

μείζων, 566 μέγας. 

μειλίχιος, -α, -ον, ηυῖϊα, σοηέϊο, Θρὶ- 

{πού οὗ Ζϑυβ, ἼΙ1, 8, 4. 

μεῖναι μείναντες, μείνειαν, μείνη, 5666 

μένω. 

μεῖον, 5686 μείων. 

μειράκιον, τό (μεῖραξ, οἵγί), Ἰαᾷᾶ, 

μοι, ἵτοτη 14 ἴο 20 γϑϑιβ οἱά. 

μείωμα, ηιαΐο 

8ηϊτα 167, ἔτοτη μείων), δπογέασε οὗ 
ἩιΟΉΘΉ. 

μείων, -ον, ἸΤΤΘΡ΄. ΘΟΙΏΡ. οὗ μικρός (οἴ. 

Τ,αὖ. υΐη 07), 8η να 67, ἀὐϑαξοῦ, 

76τῦογ; πϑαῦ. μεῖον, ἃ δᾶν., 655; 

τατος, τό (μειόω, 
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μεῖον ἔχειν, ματα ἐπι τὐογϑὲ ΟΠ τί, 

ΤΟ 8; ΓΕ ΣΝ: 

Μελανδῖται, -ὥν, οἱ, Ποϊαπατέαρ, ἃ 

ΤΗΣ δοίδη {γ106. 

μελανία, -ας, ἡ (μέλας), δίαο]ι658. 

μέλας, μέλαινα, μέλαν, σρῃ. μέλανος, 

οἴο. (οΓ. Ταῦ, πιαῖϊιι5, Ἐϊηρ. πιοίαγι- 

οἸιοῖί), δίαοῖς, ἀαΥ].. 

μέλει, μελήσει, ἐμέλησε, μεμέληκε, ἱἴτη- 

ῬΘΥΙΒ., δέ ἐβ αἱ ΘαΥο, ἐξ ΘΟἸΟΟΥΉ 8; 

ἐμοὶ μελήσει, [πο ἐαϊΐμα σατο, 1, 

4,16; 67.1, 8, 13; τῇ θεῷ μελήσει, 

ἐπι σοαα!ο55 ιυὐ1} 866 ἐο Πίηι, 1. 6., 

«(11 ρειιγιῖϑῃ, ΐηι, ΚΝ, 8, 13. 

μελετάω, μελετήσω, οἕο. (μέλει), ργαο- 

ἔϊοο. 

μελετηρός, -ά, -όν (μελετάω) αἰὐϊσοτέ 

ἔπ, ργαοίϊοο. 

μελίνη, -ης, ἡ (Τῇ. ηυϊϊζιηι, ηυϊ 161), 

ηυϊ θέ, ἃ Κιηα οὗ ουϑῖη, ἴῃ βίῃρ. 

ΟΥ̓ ΡὈ]., α΄. κέγχρος; Ὁ]. πιυϊ!οΐ 

Ποῖα, ΤΙ, 4, 13. 

Μελινοφάγοι, -ων, οἱ (μελίνη-! ἔφαγον). 

ΜιἊοϊπορμασὶ, ΜΠΙΠοἐ-οαΐογδ, ἃ 

ΓΗ τγδοίδη {γ106, Πνὶηρ ΠΘδῚ Βν- 

ΖΔηΓ]ΌΤη. 

μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα, δα αδοιιέ 

ἐο, ὃ σοΐηρ ἰο οἷο βομιοίπίηρ ; 

οἴζθη σι ᾿πῆη. (Ρ Π ΘΓ }}ν ἔπ.) 

8ἃ5 ἃ ΡΟΓΙΡΏτγαβίϊο ἔαΐ.; αοίαμ (6 

αἰιυαῃ8 οὐ. ἐπ ροϊπέ ο αοΐπηο), 
ΠΡΕν ΤΠ. 1 40; ᾿πιθ5855:, ἘΠῚ Ὶ 

417 }.; πίοι, ΤΙ, Ὁ, ὃ; τὸ μέλλον, 

6 γωΐινο, ΝΊ, 1, 21. 

μεμνῇο, μέμνησαι, μεμνήσεσθαι, 566 
μιμνήσκω. 

μέμφομαι, μέμψομαι, ἐμεμψάμην ΟΥ 

ἐμέμφθην, ἤπια ξατιῖϊξ τοί}, δΙαηιο. 

μέν (ἃ γΘα τ Ὶ ἔοσ οὗ μήν), ἃ Ροδῦύ- 

ῬοΟΒ. Ραγύϊο!θ, σᾶγθὶν δατϊηϊ{1ηρ’ 

οὗ ὑγδηβαίϊοη. Οἴΐζθη 1 θη ρμἃ- 
ΒΙΖ65 ἃ ρΡιθοθαϊηρ ψοχα, ἐγὼ μέν, 

Ἱ, 7ὺν πῇ »ανΐ, 1, 9, 28, θυΐ 

ΟΥ̓ΘΏΘΙ ΒΘΙΥΘΒ ἴο αδθμῃοίθ {παῖ 

086 νγογα οἵ ΟἸδιι56 1ἴ5 Θουυθὶ θα 

ΙΓ ἃ Ο]] ον ηρ ΟΠ6, ΠΙΘΉ 185 
ΠΟΙΙΠΔΠ1Υ ΘοΟυὰρ]οα ψ [ἢ δέ (1, 1, 

1), ΑΙ] ΠοῸ ΡῊ ἀλλά, μέντοι, ἃ πα καί 

4150 οὐοσσ, ΒΎΘαυδηῦ 816 ὃ μὲν 

.«.δδέ, πο οὐδ... ἐδ οἵϊιοῦ, 

ἴῃ Ρ]-: βοηϊδ. .. ΟΥ̓ΠΟΤῈ {1.01. ἢ: 

Βϑοδαβθ οὗ [Π15 σογτϑ]αίηρ ἴΟΓΟΘ 

μέν οἴζθη ΒΘυν 65 ἴο τηδῦὶς [Π6 ὁ0η- 

ΟἸΒΙΟη οὗ 8 δρίβοαθ οὐ ἴορίο, 

1, 3,4; Τ ΟΣ 18: Ἐ6᾿ μὲν δὴ» ἜΣ 

4, μέν 15 ἔγθα θην Ἰοϊπθα ψἹ ἢ 

οἴμοσ: ραᾶγίβ., ἀλλὰ... μέν, διι 

«νον τυογῖϊν, 1, 1, 6; Ἐενίας μὲν δή, 

“Χοηΐαβ οὐ μὲ ραν, 1,2, 8; οὐ μὲν 

δή, πιοΐ, ψοι να ὃ 6 βιι76, 1, 9, 13: 

μὲν τοίνυν (Ο]Υ αὖ [Π6 ὈΘΡΊΠΠΙ ΠΡ 

οὗ ἃ ΒΡΘΘΟΒ), τοοὶξ ἐποη, ΤΙ, ὅ, 41. 

μέντοι, δᾶν. 8η6 σΘοΠ]. (μέν-Ἐ τοί): (1) 

οοηἤστηϑῦϊνο, οογξαϊηῖῃ, ἴηι, ἐγ ιιέ]ι, 

γτιογθουῦθι,, 1, 9, θ: (2) δΔανοτγβαῖνο, 

ψοΐ, 5{{11, ποιοουον, 1, 8,10. 

μένω, μενῶ, ἔμεινα, μεμένηκα, γϑηναϊη, 

ιὐαϊέ, δέαῃ; ἰαξὲ, ποιὰ σοοα, 11, 

8, 24; ἴγ818., ισαϊέ ΚοΥ. ΤΥ], 4, 20. 

Μένων, -ωνος, ὁ, οπιοτ, ἃ ΓΏἬΏρΕεβα- 

18, σθηθυαὶ ὉΠαᾶθυ ΟὙταβ; 566 

{8Π6 Τηίτοά., 8. 38, 8η6 11, 6, 21 ΗΕ, 

μέρος, τό (ε΄. Τιαῦ, ΤΠΡΤΘΌ; 

αἰ656716), ρατέ, ρογξίογι, 5ἤαῦδ; 

μέρος τι τῆς εὐταξίας, ατὰὶ Ἰπι5ίαποο 

ΟΥ̓ ἱποῖν αἰϊδοὶριζηο, 1, Ὁ. 8: ἐν τῷ 

μέρει, δαο}ν ἔπ, 7υῖ8 ἐπιγηι, 111, 4, 28: 

κατὰ μέρος, ἔπ, ἔτι7.. ὃψ γοίαῃϑ8, Ν', 

1,9; κατὰ τὸ Χειρισόφου μέρος, ἔπι 

ἐμ ρίαοσο οΓ Ομ γιβορ]ιι5, ΝῚΙ, 4, 

28, καὶ ἐν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ 

μέρος, δοΐ! ἐπ απαὶ οὐ ΟἹ ἐπιΥι 

(αἰξ απὰ ποῦ ἐπα τοὰϑβ τὰ 

ατέμ), ΝῚ1, 60, 86. 

μεσημβρία, (μέσος--ἡμέρα), πυϊα αν. 

ποοπ; ἈΘΠη6Θ6, ἐπα βοινέδ, 1, ἴ, 6; 

1711.5.18: 
μεσόγεια, -ας, ἡ (μέσας-[-γὙἢ), ηιυϊα- 

ἰαπα,, ἐγπυιξεγῖον οΓ α σοιπέγῳ, ΝΙ. 

2, 19; 4,8. 

τους, 
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μέσος, -η, -ον (Ταῦ. ηιεαϊιι5, Ἐπρ. 

ηυϊα), ἔην ἐπα ηἠιϊαια]6, ἐπ ἠνία αἰἰδ 

Οἵ; 56η. ἴῃ ρτγϑρά. ροβίί.; ῃθυῦ. 

(τὸ) μέσον, ἐΐι6 πιϊα ας, ἐΠι6 σοη ἐ6}, 

1, 2, 15; διὰ μέσου τούτων, δοξιυ 66) 
ἐ]ι656, 1, 4, 4: οΓ. 1, Ἵ, Θ: μέσαι 

νύκτες, ηυϊα πίοι, 1, Ἵ, 1; μέσον 

ἡμέρας, ηυϊααίαῃ!, ποοη, 1, 8, 8. 

μεσόω (μέσος), ὃ6 πη, ἐπα ηιϊααϊίο; 

ἤδη πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας, 1 ],67), 

ἐξ τα ρα πιϊαααῃ, ΝῚ, 5, 1. 

Μέσπιλα, -ἡς, ἡ (ἢ), Μοβρτια, ἃ 

Αββυσίϑη οἰΐυ, 111,4, 10 η. 

μεστός, -ή, -όν, ζιυιἰ ο7, αδοιιπαϊης 
ἔην, (66 }.); 805. 11, 11, 8, 260. 

μετά, ὈΥ Θ]ἸΒΙΟη μετ᾽ ΟΥ μεθ᾽, ῬΓΘΡ. 

τ ἢ σρη. 8πα 86ο.; ΜΠ σθη.; 

εὐὐέπι, ἐοσοίπον τὐὐέῃ, ἴῃ νἉ Ιου 5 

565, (ἴοῦ Χϑη. Β Ῥγθίθγθῃηοθ ἴου 

σύν, Β66 σύν); ΤΆΓΟΙν, δῳ ἨϊεαΊ5 

Ὁ. τ΄. 6; 18: σα α6ο., αἤέον,, 

πραΐ, οἵ ΡὈ]806, ογᾶθχ, οὐ' {{π|6; 

αὐΐον ἐπ, 

ἐπογοιροη, 1, 3, ὃ: μεθ᾽ ἡμέραν, θ᾿ 

ααν (αὔέον ἀαμθγθαμ), ΤΥ, 6, 12; 

ἴῃ ΘΟΙΠΡΟΒΙ[ΙΟΠ, μετα- ΒΙΡΉΙΠΘΒ 

Ῥϑυυϊοϊραίίϊοη, ΟΥ βισοθββίοη, Ὀπύ 

᾿οἔξοποβδῦ σΠΔ Πρ. 
μεταβάλλω (βάλλω), ἐπγοιῦ ἐπίο α 

αἰογοιέ ρίασο; ταὶα., 5μ1{, 6. 0.: 

6 581614 5ο {πϑδύ 1Ὁ οΘονϑγθα [Π6 

Ὀ8οῖς ἴη τοίγθαῦ, ΝΙ, δ, 160. 

μεταγιγνώσκω (γιγνώσκω), οπαποε 

ΟΥθ᾽8 ηιῖπα. 

μεταδίδωμι (δίδωμι), σἷυα απηιοΉῷ, 

αἰϊϑέγιθιέο ἐο, ἀαΐ., σῖυο α 5αγα 
οἤ, 5. 111, 8,1. 

μεταμέλει (μέλει), 1έ 8. αὶ οαΥὸ αὔέον- 

τὐαγα, ἐξ γοροτιΐβ οη6 (ααί.); 

Ῥεοβύὺ τϑπᾶθυθα ῬΟΥΒΟΊΔ]]γ, 1 76- 

Ῥοηΐ, αὩἢ 8071... 1, 0, 1. 

μεταξύ, αν. ΟΥἿ ῬΓΘΡ. ἢ φσθηῃ. 

(μετά-" ξύν), ἦν ἐπ6 ηυϊαι5έ, ὃ6- 

ἐιυοθηι; ΜΓ ρᾶγίϊο. μεταξὺ ὑπο- 

λαβών, ἐηπέογγιρέϊηρ Πΐην ἔην ἐ}.6 

μετὰ τοῦτο (ταῦτα), 

ηυϊαϑδὲ ΟἹ 18 Ἰαϊμ, 111, 1, 27; οὐ 
πολλοῦ χρόνου μεταξὺ γενομένου, 

αὐξον πὸ ἰοηρ ἡπίονυαϊ, Ν, 2, 11. 

μεταπέμπομαι (πέμπω), δοηα ΤΟΥ, 

81{}}}17}} 07}. 

μετάπεμπτος, -ον (μεταπέμπομαι), 86γ 

70}, δσιιηνηογιθα. 
μετάσχοι, 566 μετέχω. 

μεταχωρέω, (χωρέω), οΠπαηγ,6 ΟΥ᾿ 5 

γροϑῖέίοη, τοηιουο, ΤΙ, 2, 18, 

μέτειμι (εἰμί), δὃ6 απιοπῃ, Ὀὰύ ἴῃ 

ῬΙΌΒΘ ΟἿΪΥ ΠΏΡΘΙΒ. μέτεστι, οἴο.; 

ἐμοῦ 8 α διιαῦο, νι αδῦ. οὗ 

ῬΟΒΒΘΕΒΟΥ 8πα ρϑγῦ. ρϑηῃ., 1Π1,1, 

20. 

μετέχω (ἔχω), ἤαῦο αἱ δἴναγο ἴηι, ἐαϊ6 

»αγὲ ἴῃ. 

μετέωρος (μετά-Ἐ αἴρω), γαϊδοα αἰοζέ; 

μετεώρους ἐξεκόμισαν, ἐῃδοῃ γαΐδοα 

κρ απαὶ οαγγίοα, οαΐ, 1, ὅ, 8. 

μετρέω (μέτρον), Ἡνδαι 5176. 

μετρίως, 8]ν. (μέτριος, ἠιοασογαίθ), 

τοὐί], πιοαοναζίοη, 11, 3, 20. 

μέτρον, -ου, τό (ο7. Τια. φιοίϊοΥ, 

ηιθαϑηο, Εηρ. πιοέογν,, οἐ6.), ἡνθα- 

8176. 
μέχρι, δᾶν. οὐθη, ἰο; μέχρι εἷς οτ ἐπί, 

αϑ 7 5; οὐὸνὶ ἴθ, Ν, 1:1; ἃΒ 

᾿ΠΠΡΤΌΡ. ΡΙΘΡ. ψὶῦῃ ρθη., τ ἴο, 

“γι, α8 αν α8; μέχρι οὗ, ἰο α 

Ῥοΐϊπέ τὐπόγο, 1, Ἱ, Θ; ἃ5. 60Π].; 

μγἐϊϊ, 111κ6 ἕως, 1, 4, 13, 

μή, δᾶν., ποΐ, ἴῃ 6. πθρ. οἵ ψ1}1, 85 

οὐ ἴ5 {ΠΘ πθρ΄. οὗ Βα θιηθηῦς ἤΘηῸΘ 

566. (α) ἴῃ φτοῦ οηβ ἢ 

ῬΙΓΘΒ. ᾿τῃν. (ΤΆ ΤΘΙΥ 80Γ. [10 0.)., ΟΥ̓ 

ΔΟΥ. Β0]., 11,1, 12, οἔα.; (Ὁ) ψ ἢ 

Βονυΐαΐουυ ΒΒ], 111,1, 24: (6) 'π 

ἢπ8] ἃπα ο]. οἰααβθβ ἴοι ἵνα, 

ὅπως, ὡς, 1, 4, 18, οέο.; (ἃ) ἴπ οΘοη- 

αἴξ. οἴδιιβθβ, 11, 1, 4; (6) ἴῃ ΤΕ]. 

οἴασβοβ ἢ ἱπαρῦ, δηΐθο.; (7) 

ἢ ρᾶγίϊοβ. ἴπ ΡΌΠΟΙΪΟ Β6Η56, 

ΙΝ, 4, 15; (σ) ψιῖῃ ᾿πῆη. ποῦ ἴῃ 

ἸΠΟΐ. ἘΠΕ ἘΠ ὦ» 10, ἴσι; (ἢ 
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1ηαῖν. 150, αὔζου νὈΒ. οὗ βυγθᾶγὶπρ 

8Πη6 οὔμποιβ ᾿ρ] γἱηρ Μ01}], 11, 2, 

8, οἰ6.}; (᾿.) νι 51]. δου νὈΒ.; 

Θἴο., ΘΧΡτθϑβίηρ ἴθαν (Ἰ1μαΐ. π6), 

1, 3, 10, οἰο.; οὔὔθηῃ τραπυπαδηΐ 

δου νΌβ5. οὗ Βἰπάρθγιϊηρ, 1Π]1, Ὁ, 

11. εἰ μή, εῳοορὲ, ΤΙ. Ἱ, 12 εἰ δὲ 

μή, οἰπογιυσίδο, 11, 2, 1η. ΟΡάβ. 

οὗ μή 816 ΒΙΤ 1] Δ Υ]Ὺ τι56α. 

ΒΘ ἀοαὈ]Θ πθρ. οὐ μή 18 568 

ψιῦἢ {πὸ 5.10]. ἴῃ βίτοπρ ἀθηϊα] 

οὗ {86 ξαῦ., οὐκέτι μή, 11, 2, 12, οο. 

μὴ οὐ 15 πι8θα (α) «ἴοι οσβ 6χ- 

ῬΓΘΒΒΙΠρ θαυ ἴῃ Π6 βθῆβθ οἵ 

ἰο8ὲ ποί, ἐπαΐ ποΐ, 1, 1, ; (Ὁ) ψὶτἢ 

1πῆπη5. 8π6 Ῥᾶγίϊοβ., τ αἰοἢ που] 

ἴῃ Δ ΠΥ Ο856 ἢδνθ μή, ΘΠ {Π6Ὺ 

ΓΟ] ἃ Πορ. ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΟΥ ἰπΠη- 

ΡΙΠ16α, 11, 8, 11, θέα. 

μηδαμῇ; δᾶν. (ἔοτη. αδ. οἵ μηδαμόΞ), 

ἦη, ἢΟ ιὐαῇ, ποιύθογο, Ν11, 6, 29. 

μηδαμῶς, αν, (7. μηδαμῇ), ὃμ πο 

ηϊθαΊ.8, ἴγν η,0 τὐῖ86. 

μηδέ (μή-Ἐ δέ), απαὶ ποΐ, διιέ ποΐ, 

Ἴ0᾽; ΜΏΘΩ ΠῸ ΠΕΡ. ῬΓΘΟΘΩ͂6Β 

τορι] ]ν, ποΐ ούυθη, (οΥ. οὐδέ). 

Μήδεια, -ας, ἡ, ἥοαδα, νυἱΐο οἵ Αβίν- 

8568, {Π0 Ἰαβύ κἰπηρ' οὗ {πὸ Μϑᾶρβ. 

μηδείς, μηδεμία, μηδέν (μηδέ-} εἷς), πιοἱ 

ΟἾΘ, ὯΟ ΟἾ6, ἢΟ; μηδέν, ἃ5 δῆν. 

(ΠΠΘΣ ΟὈ].), πού αἑ αἰ, , 4, 19. 

μηδέποτε, δαν. (μηδέ- ποτέ), γ161)6}. 

μηδέτερος, -α, -ον (μηδέ-Ἐ ἕτεροΞ), 

ποῖί]67 (οὗ {νγο), ΥΙ1, 4, 10. 

Μηδία, -ας, ἡ, Π]οαΐα, Ῥτορουν, {ΠῸ 

οοπηῦγυ Ὀούν θη Αββυσὶα δη6 {Π6 

(ὐδβρίδη ὅθα, θαῦ ἴῃ ὑπὸ ἀπαῦ- 

αδὲ8 ΒΘ ἸΟΟΒΟΙ͂Υ οὗ Αββδυσία ἰὑ- 

ΒΘ], Μηδίας τεῖχος, ἐπα οαΐατι 

τυ. 1, 1, 15 Ὡ- 

Μῆδοι, -ων, οἱ, 6 οαο8, ῬΘΟΡΙΘ οἵ 
Μροαϊδ. 

ΜΜήδοκος, -ου, ὁ, ΤΠ] Θάσου, Ἰτϊηρ οἵ 

ἴῃ Οάτγδὰθ ἴῃ ΤΏ γδορ. 

Μηδοσάδης, -ου, ὁ, ΔΙ] οδαςο5, ἃτα- 

Ῥαββδαου οἵ ϑϑυςῃθδ. 

μήθ᾽, 566 μήτε. 

μηκέτι (μή- ἔτι, ἰῃῆ6. κα ἄπο ἰο {Π6 

ΘΗ ΔΙΟΡῪ Οὗ οὐκέτι) π0 Ἰοτσεν,, τιοΐ 

αρσαΐῃ. 

μῆκος, -ους, τό (67. μακρός), Ἰογισί]ι. 

μήν, Ροδβῦ. Ροβ. Ῥδγϊ016. οὗ δββϑνϑυι- 

αὐίοῃ, ἔην, ἐγιίμ,, σον ῖϊῳ, οογἑαϊηπϊῃ ; 

καὶ μήν, απαὶ ἴπ, ἐγ, απαὶ μοί, 

Ι, Ἱ, ὃ; ἀλλὰ μήν, παρ ἐγιΐῃ, 

1,9, 18: ἢ μήν, ἴῃ οαἴῃ5, ἦην ὑοΥ 

ἐγ, 11 3; 96. 

μήν, μηνός, ὁ (Ταῦ. ηιθηι5ῖ5, Εἰηρ. 

ηιοοην, ἡνογ ἐ}}), ἡνογ ἢ. 

μηνοειδής, -ἔς (μήνη, ἠιοοηι [67. μήν] 

-Ἐ εἶδος), ηιοοτ- 5ναροα, ογοϑβοοηί- 

δϑιαρθοα. 

μηνύω, μηνύσω, οἴο., ἤιαῖα κηποιῦτ, 

σῖυο τη ογηναξίοτι. 

μήποτε (μή-Ἐ- ποτέ), γι6 1167. 

μήπω, δ΄ν. (μή- πώ), ποΐ ψοΐ. 
μηρός, -οὔ, ὁ, ἐπίρ!ι. 

μήτε, πορ΄. 601]. (μή--τέ; ο΄. οὔτε), 

απαὶ ποῖ, ΟΥ̓; ΘΘΏΘΓΙΓΆΙ]Υ μήτε... 

μήτε, ἩΘΤΕΠΟΙ «᾿ς ΟΣ, 1. 5. 14: 

8150 ΓὉ]]ον θα Όζ τέ, ποὲ. .. διιΐ, 
ΤΙ. 32, 8.11: 

μήτηρ, μητρός, ἡ (Ταῦ. ηνιαΐον, Ἐΐπρ. 

γιοίο}), πιοίΠον. 

μητρόπολις, -εως, ἡ (μήτηρ-! πόλι), 

ηιοίπιον-οὐΐῃ, οαρτίαὶϊ. 

μηχανάομαι, μηχανήσομαι, οἴο. (μη- 

χανή, αδυΐοο), οὀοπέγῖυο, αουΐξο. 

μηχανή, -ῆς, ἡ (α7. Ἑπηρ. ηἠιαοσλιηο), 

μία, 566 εἷς. 

Μίδας, -ου, ὁ, τα, ἃ Ἰοσοπ ἃ ν 

Ἰἰηρ' οὗ Ῥννυρίδα, 1, 3, 13 η. 

Μιθραδάτης, -οὐ, ὁ, Μ|ιπνασᾷίος 

(58ο ΒρΡ6]]6α ἴῃ Χρῃ.), βαίσταρ οἵ 
Τινοδοηΐϊὰ πα Οδρρδάοοϊα, ΤΠ], 

8, 250. ΗΘ νψἃβ οἡ ἴδῃ βἰᾶθ οὗ 

Οντὰβ μα αἴζου {πὸ Ῥαί]θ οἵ 

ὐπαχα ρτονθα αὶ ]6 85 ἴο {Π6 
αὐσθοῖτβ. 
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μικρός, -ά, -όν (οΓ. ΒΡ. ηυϊο γ᾽ 500}6), 

δηχαῖϊ,, [{{{{1Ὶ{|| «ἰπϊηιρογίατε; 

ποαΐ. μικρόν. ἃ5 Βα ρεῦ., α {{{{16 (οὗ 

ΒΡ86Θ. οὐ {ϊτη6), 11,1, 6; 85 δᾶν., 

δαγοῖῃ, παγαΐῃ,1, 8, 2; κατὰ μικρόν, 

ἦι, δηιαῖϊ αἰυϊδίοη5, Ν, 0, 32; κατὰ 

μικρά, ἔτ, Οὲξΐβ ΟΥ Ὠιογ8οῖ8. ΝΤ]Ι, 3, 

22. 
Μιλήσιος, -α, -ον (Μίλητος), Π716- 

811. ; ΘΟΙΠΙΏΟΏΪΥ 88 Πη886. ΠΟΌΠ, 

α΄ Μειοβίαη, τηπαδίξαπέ οὗ Μι- 

ἰδέτι5; ἴθτη. ἡ Μιλησία, ἐπα Μέτῖιο- 

βίαν, (οτα8Π), 1, 10, 8. 

Μίλητος, -ου, ἡ, ΜΗ[16ἔτι8, ἂτι ἸτηροΥ- 

ἰαπηῦ Οτθθὶς οἷζν ἴῃ ΤΙοηΐδ, ο8Ρ- 

{πτρα Ὀν {π6 Ῥρυβίδηβ, 494 Β. Ο. 

Μιλτοκύθης, -ου, ὁ, ΜΠ τ οομἐἢ.65, ἴῃ 

σοΙητηϑηα οὗ Ογτγυβ᾽ ΓΏΓϑοϊδη 

τοορβ; ἀθβουΐθα ἴο {Π6 κΚίηρ, 11, 

Ὡ: ἡ- 
μιμέομαι, μιμήσομαι, οἷα. (μῖμος, ἀΟἶ 07, 

ηυΐηιθ, Ἐπηρ. φυΐηιῖϊο, ρμαγΐο- 

ηυΐηιθ), ἡηιϊέαΐξο; μιμούμενος ὠρχεῖ- 

το, ἀαποοα ὦ πυϊηιοίτο ἀαηοο, ἃ 

ἄαηοο τέ, μαμίοηιίηνο, ΝΊ, 1,9. 

μιμνήσκω, -μνήσω, ἔμνησα, μέμνημαι, 

ἐμνήσθην, διοῖΐ. γοηυΐγεἰ ; πιι]4. πᾶ 

ῬΆ58. γϑηνθηνθ 7 (1 Π 6 Ῥϑι ἢ. [Θη568Β 
μανηρ Π6 ἔοτοθ οἵ ρι6β5.; οἵ. 

Τι αὖ. ηιοηυνῖγυῖ), 805. οὐ ψ] ἢ ρσθη.; 

μαῖα ηιοηΐϊον, οἵ, Ν11, ὅ, 8; 

βιισσοϑβί, ψ ἢ ᾿πῆη., ΙΊ, 4,11. 

μισέω, μισήσω, οἕο. (ο΄. Ἐϊηρ. ηυϊδατ- 

ἐμ γοΡ6), παΐε. 

μισθοδοσία, -ας, ἣ (μισθός-! -δίδωμι), 

σιυΐϊηρ οὗ ρῬαψ. 
μιθοδοτέω (μισθός- δίδωμι), 

τθασο8 ἴο, πῖγο, 1} αδί. 

μισθοδότης, -ου, ὁ (μισθός- - δίδωμι), 

»Ῥαμηιαδέογ, 6! ΡΙΟΊΘΥ. 

μισθός, -οῦ, ὁ (οὐ. Βηρ΄. ηι6661), ρα, 

ταθ68, 65Ρ. οὗ 5Βο]1θσθ. ΤῊ] 

νγὰ5 ΟΥ̓ ΠΤ ἃ ἀὍγῖο ἃ ΤἸηοη τ ἢ 

ἴοῦ ρυϊναῦθθ, ὕνο ἴῸΓ ἃ οδρίδ!η, 

8ηα ἔουτ ἴοι ἃ βϑῆθ δ), ΚΙ, 6, 1. 

αν 

μισθοφορά, -ᾶς, ἡ (μισθός-[ -φέρω), γ6- 

οοὶρὲ ΟΥἹἩὈ τῦαρ68, ἨλΟΥ ΟΘγα7} 867- 

αἵοο, Ραμ. 

μισθοφόρος, -ον (μισθός-[-φέρω), γ6- 

οοὐυΐϊηρ, Ραμ, οὐ τῦαρο8; οἱ μισθο- 

φόροι, ἃ Βιυθρβί., 2 Υ̓ΘΘΉαΥ 

ἐγο.}098, ἨιΘΥ̓ΟΘΉ αΥ̓ 68. 

μισθόω, μισθώσω, οἶο. (μισθός), [δὲ οτιΐ 

707 μῖγδ; ταϊα., μῖγο 707 οπιθϑοί; 

Ῥ855.,) δ Πῖγοα. 

μνᾶ, -ἂς, ἡ, ἡυΐηια, ΟΠ 6-ΒΙΧῸΙΘΙΉ οὗ ἃ 

ἰδ]ϑηῦ, ΟΥ ὁῃ6 πιηατγρα ἀγβϑοῃ- 

τηδθ (αθοὺύ 818.00; Ἀπ 566 {886 

ποΐθ οἢ δέκα τάλαντα, 1, ἴ, 18). 

μνήμη, -ης, ἡ, (μιμνήσκω), Ἡ!ΘΉΙΟΥΨ, 
γθηνΘΉν γ᾽ αἼ.66. 

μνημονεύω (μνήμων, ηυϊπΓπ; 7. μιμ- 

νήσκω), οαἰὶ ἐο ηυΐγιαῖ, γΘΉ ΘΟ  ΘΟΥ. 

μνημονικός, -ἡ -όν (μνήμων, πιϊπα [ἰ; 

α΄. μιμνήσκω), μαυΐηρ α σοοά 

ἨἸΘΏΙΟΥ. 

μνησθῇ, Β66 μιμνήσκω. 

μνησικακέω, μνησικακήσω, οἶα. (μιμ- 

νήσκω-Ἐ κακός), γ6Ή ΟΊ) 67" 107 1108. 

οΠπογῖϑ], ἐϊ|-υοτῖ!, θοαν αὶ στᾶσα 

(ἢ αδ΄. οὗ Ρογβ. 8η6 ρϑηῃ. οἵ 

Ο81186). 

μόλις, δᾶν., υἱέ], αἰβ]οι έν, παγαῖῃ, 

δαγοῖῃ. 

μολυβδίς, -ίδος, ἡ (μόλυβδος), ἰοασίθηι, 

δα οὐ διιοέ. 

μόλυβδος, -ου, ὁ, 1δαα.. 

μόλωσιν, Ε66 βλώσκω. 

μοναρχία, -ας, ἡ (μόνος-ΕἘἄρχω; ο. 

Τηρ. ἠλολαγ ΟΠ .}}}, σΘοηνηναγιαῖ τ68- 

ἰοαὰ ἴηι ὁγ.6 ρ}α6γ8ο01ν, 8016 οὐ οιϊθῇ 

οοηνηναπα.. 

μοναχῇ, ἃν. (μοναχός, 

ἔγουη μόνος), αἴοη6, Ογἶῃ. 

μονή, ᾿ς, ἡ (μένω), αἱ δέαμ, Παϊΐ. 

μονόξυλος, -ον (μόνος-[- ξύλον), ἠχααῖο 

ΟΓ α 8δίηρία ἴου, οἵ οᾶποθβ, ΥΝ, 
4. ΤῚΣ 

μόνος, -η, -ον (ΕΓ. Ῥπηρ'. ηιοηρ, οἕο.), 

αἴοτιθ, Ογυΐμ, ὃν οπδϑοιῇ; σι 

δοἰϊίαγ, 
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ρθη. 11, 3, 19; ποαί. μόνον ἃ5 δᾶν.; 

1171, 2, 19, απᾶ οἴζρη. 

μόσσυν, -ος, ἱἴσγορ. αδΐ. }]. μοσσύνοις, 

ὁ, ιροοάθη, ἐοισον, Υ, 4, 20. 
Μοσσύνοικοι, -ων, οἱ (μόσσυν-!-οἰκέω), 

ἐπ Μοσκδηηοοοῖ (οι οΥ- τ 6 11675). 

{Π6 Πϑ81η6 οὗ ἃ {γ06 αννθ] ]]ηρ᾽ Οἢ 

{Π6 βουϊῃθαβίθσῃη 5Ποσθ οἵ [86 

ἘΠαχΙηθ. ΤΉΏΘΙΓ ΤὨΔΠΠΘΙΒ 8ΓΘ 

ἀοβου θᾶ ἴῃ {Π6 Απαδαί5. Ν, 4. 
μόσχειος, -α, -ον (μόσχος, οαἰ). ΟΓ α 

δα; νὶτ κρέα, στυοαϊ, ΤΥ, ὅ, 81. 

μοχθέω, μοχθήσω, οἴ. (μόχθος, Ια ΟΥῚ, 

ἰαῦοΥ, ἰοτὶ. 
μοχλός, -οὔ, ὁ, θαγ' οὐ δοῖέ οἵ ἃ σιαΐθ 

οἵ (ΟΟΥ. 

μύζω, 5π: 0}. 

Μυρίανδος, -ον, ἡ, ῆηγίαπαηι5, ἃ 

οἷν ἴῃ ϑὥϑυτῖα οὐ {πθ ρὰ]ῇ οὗ 

Ταᾶβι5. 

μυριάς, -άδος, ἡ (μυρίος: οὕ. Ἐπρ᾽ 

φιμτ ας), ἔθη, ἐϊιοντιβαιαῖ, πιμτγῖαεϊ. 

μυρίος, -α -ον, ὁΟτιγι 655, τη Πητέο, 
ΝΙΙ, 1, 80; Ρ]., ψί ομδηρεοαᾶ 

δοοθηΐ, μύριοι, -αι, -α, ἔοπ, ἐξοιι- 

βαπα; 50 'π {86 βῖηρσ. ψΊ 8 οὁ0]- 

Ἰθοΐῦϊνο ποῖη, 1, 7, 10, 

μύρον, -ου, τό, α [γ᾽ασγαπέ οἷΐ οτ 

αγισιιοηΐ. 

ΝΜυσία, -ἂς, ἡ, δία, ἃ οΘουπίτγν ἴῃ 

{Π6 ποτμινθβίθση ρᾶγί οὗ ἀβίδ 

Μίπον. 

Μύσιος, -α, -ον (Μυσός), Πψϑέατι. 

Μυσός, -οὔ, ὁ, α παίϊυε οἢ Μία, 

α ΠΜᾳῃϑίαπ. 

Μυσός, -οὔ, ὁ (ΞΞίῃθ ἴογθροϊηρ), 

Δμϑδιι5, ἴθ πᾶπιθ οὗ ἃ Ὀγᾶνθ 

Μγίδῃ, Ν, 2, 29. 

μυχός, -οὔ, ὁ, ἐπιπιογηνοβὲ ρατγέ, τ οοῥ, 

τ Ὸ 688. 

μῶρος, -α, -ον (67. Τιαῖ. γη071:8,. α 

7001], Ἑϊηρ. βορ)οηιον ), δἰ η με, 

Ζοο ϑ}ι. 

μώρως, ἃᾶν. (μῶρος), 5ἐτπιρταίῃ. 

Ν 

ναί, ἸΙηοηπῖνο Ρασίο16 (οΥ νή, Ταῦ. 

γι, ἨαΘῚ, ψ66ι, τον, ἴῃ ΟδἕΒ, 

ψοα ὃῃ, ΜιΓΏ δου. τὶ οὐ ]- 

ουΐ μά. 

ναός, -οὔ, ὁ, Αἴας νεώς, -ὦ (ναίω, 

σατο 1). ἐοηιρῖο. 

νάπη, -ης, ἡ 8ἃπα νάπος, -ους, τό, 

«ὑοοα σίοη, ταϊϊοῃ, ταΐο. 

ναναρχέω (ναῦς- ἄρχω)͵ δ6 ἔπι Θοπι- 

γιαπαὶ Οὗ α ἢεεοί, δὲ ααηῖναϊ. 
ναύαρχος, -ου, ὁ (ναῦς- ἄρχω), 6ΟΉιϊ- 

φιαπαοῦ, οἵ ἃ Ποοί, ααπυῖγαί. 

ναύκληρος, -ου, ὁ (ναῦς-!- κλῆρος, ἰΟἰ), 

8]υἱρτ-οιῦηιεῦν, συἱρ-πιαϑέον, οαρ- 

ἑαϊΐη. 

ναῦλον, -οὐ, τό (ναῦς), ραβ8ασε 

τποΉοῃ, ζανῦ. 
ναυπηγήσιμος, -ον (ναῦς-" πήγνυμι), 

ἢ 707 ευϊρθιαΐης, οἵ {ἰπηθθσ. 

ναῦς, νεώς, ἡ (ΤΑ. παυϊ8), 8Πϊρ, 

ΟΕ ΘΗ͂ν, πιαη-ο7}-τραν. 

Ναυσικλείδης, -ου, ὁ, ΝιατιϑΊοῖ16168, 

8Π Θῆγον ὙἘῸ Ὀτουρηΐ ΡῈΥ ἔγομη 

ΤΡ τοι ἴο {πΠ6 ατοοκβ, ΝἼ1, 8,6. 

ναυσίπορος, -ον (ναῦς-[- γ΄ περ), πιαυῖ. 

σαδίο. 

ναυτικός, -ἡ -όν (ναῦς, οὔ. ἘΠησ. πατιι- 
ἐϊοαϊ), πασυαὶ. 

νεανίσκος, -οὐ, ὁ (νεανίας, τοτη 

ηιαλι), μοτηο ἤτατι, ψοιέδ. 

νεῖμαι, 566 νέμω. 

νεκρός, -οὔ, ὁ, ο΄. Τιαῦ. ποα;, ἀοαΐῃ, 

πθοο, 8ἰαῃ), σοασὶ δοαῃ, ΘΟΥ̓Ρ86. 

νέμω, νεμῶ, ἔνειμα, -νενέμηκα, νενέμημαι, 

ἐνεμήθην, ρονγέϊοπ, οιἱέ, ατὐατγα, οἵ 

τηρδῖ, ἐαγῦο, ΨἼ, 3,21: οὗ οαί]6, 

ανῖυο ἰο μαϑβέινγε; ἴῃ ταϊα., σ γα ΖΕ, 

7666, 11, 2, 15. 

νενεμημένων, Ε66 νέμω, 

νενημένων, 568 νέω. 

νεόδαρτος, -ον (νέος-ἐ-δέρω), ΚζΥ6 ΝΠ Ϊη 
Παμοὰ. 

Νέον Τεῖχος, -ους, τό, Νειῦ ΕῸΡ ἔς ἃ 

ΤὨτγδοίΐδη οἷΐν οἡ {86 Ῥτοροῃηίίβ. 



Τοσαθη Τα} 8; 

νέος, -α, -ον (67. Τιαί. ποτιι5, Βηρ. 

ηθ10), ποῦ; οὗξθη, ψοιθ; 50 
νεώτερος, 1, 1, 1: οὗ {Π]ΠρΡΒ, 7765]0, 

νέος σῖτος, ἐπιὶ5δ 6675 σγαΐη, Ν, 

4. 21: ᾿ 
νεῦμα, -ατος, τό (νεύω, πη: 061), πα. 

νευρά, -ἂς, ἡ (7. νεῦρον), 8ϊποι; 

Π6Πη66, δοιυδίγῖησ. 

νεῦρον, -ου, τό (Τ,αΐ. πι6γ 115, 8161), 

δίγηοι, ΘΟΥ̓. 

νευσόμενοι; 566 νέω, βιυϊηι. 

νεφέλη, -ης, ἡ (τό νέφος, οἰοιιαῖ, Τιαῦ. 

γιοίγλεα), οἰοιιαὶ. 

νέω, νήσω, νένημαι, ἢ66} ΟΥ̓ ρῖϊ6 τ. 

νέω, νεύσομαι (67. ναῦς), βιδΐηλι. 

νεωκόρος, -ου, ὁ (ναός--κορέω, 51066}), 

Ποοροῦ ΟΓ α ἑσηιρίο, τραγαθον, 

βαογβ:αΉ. 
Νέων, -ωνος, ὁ, ΝδοΊ, ἃ ’Ρρατίδῃ ἔγοιηῃ 

Αβίηρ, ἴῃ {Π6 ασθοκ διγην. 

νεώριον, -ου, τό (ναῦς), πατῇ ματα, 

ἀοςμμαγα, ΝΙ1, 1, 21. 

νεῶν, 566 ναῦς, 

νεώς, -ὦ, ὁ, ἐοηιρῖο, Ν, 8, 8; 566 ναός. 

νεωστί, Δαν. (νέος), γιοιι ἰῃ, ἰαίοίῃ. 

νή, ᾿πθηβῖνθ Ῥϑυύϊοὶθ (ο. ναί) τπιβϑα 

1η οίῃβ νι αἰπιτηδίϊνθ ἔογοθ, 

4168 ὃυ, νὶνῃ 8οο., νὴ Δία, 1, 1,9. 
νῆες, 566 ναῦς. 

νῆσος, -ουὅ, ἡ (ναῦς), ἐβαηα,. 

Νίκανδρος, -ουὅ, ὁ, Νίοραπαογν, ἃ Τ,8- 

οομΐϑῃ. 

Νίκαρχος, -ου, ὁ, ΝΝσαγοἼιι8, ΘΒ Ατ- 

οδαϊδη. Ἠθ Ὀτουρῃῦ {Π6 ατθοκβ 

ΠΘ5. οὗ {ῃ6 βϑίζισθ οὗ ὑῃθϑὶγ 

ΘΘΠΘΓΙΔΙ5, 1, 5, 33, Α οδρίδίη οὗ 

{815 ἥϑτηθ ἀθβογίβ, 1171, 8, ὃ. 

νικάω, νικήσω, Θέ6. (νίκη), ΘΟ, ΠΊΙΟΥ, 

εαοοῖ, διρα88; [8 Ῥσθβ. οἔίβθῃ 

ἢδ88 [Π9 56η88 οὗ ἃ ρετῇ., ὃ6 τἱο- 
ἑογίοιι 5, ἤαα σΘοτ ιν αϊ, 1, 8, 21; 

τὰ πάντα νικᾶν, 6 οοη ρἰεἐοὶμ οἷο- 

ἐγ 0,5, 11, 1, 1; ἐκ τῆς νικώσης 

(86. γνώμη), ἦν, ἀασοογαᾳαηποο «ὐἰίἢ, 

α πιαϊονὶέῳ πτη΄οΐο, ΝῚ, 1, 18. 

νίκη; -ης, ἣ, ὉἹΟΤΟΥ. 

Νικόμαχος, -οὐ, ὁ, ΜΝισοτηαοἤμι8, 

ἔγοτη {Π6 τορίοη πρᾶν Μί. Οοίαᾶ 

ἴῃ ΓΏΘΒΒαΙν βουνίηρ τι [6 

ατροκ Πρηὐ δγτηθα {το} 5. 

νοέω, νοήσω, Εἴο. (67, νοῦς), Το οἴη), 

οὔβογο, μία. 

νόθος, -η, -ον, ΟἿ -ος, -ον, ἡ οοτέϊηναΐα 

δαϑβέαγα. 

νομή, -ῆς, ἡ (νέμω), ραϑβέιγο, σγαξίηρ 

μονα, μονα. 

νομίζω, νομιῶ, 6ἐ6. (νόμος), γοσαγ αἱ α8 

Οπδίοην 7} ΟΥ̓ ῬΥΌΡΘΊ"; ῬᾶΒΒ., δ6 
ἐΠι6 οτιδίοηι, ὃ6 ποία γἱσ]ιῖ; 50 τὰ 

νομιζόμενα, ἐ]16 Οτιϑί ΟἸαΥ ΟΥ̓ γ60- 

μίαν' τρασό8, ΝΙ], 8, 10; ἐλμίηϊ, 

δοῖϊουο, 6Ογ510167; δι 000586, 56 }- 

ΘΥΆΠ]Υ τ] ᾿πῆη., τη ΥΊ, 6, 24 ἢ 

Ῥδγίϊα. 

νόμιμος, -ἡ, -ον (νόμος), Οτι5 ΟΥ̓, 

ἰαιυ ζει]. 

νόμος, -ου, ὁ (νέμω, α85101}), Οτι5 0Ή1, 

7αςῃίοη, τἰβασο, ἰαῖο; 1Π ΤΩΊΙΒ1Ο, 

ηιοα, εἰγαΐη, Ν, 4, 11. 

νοσέω, ἐνόσησα, δὃ6 510); τηρῖ. οἔ 

8 ΘΟαὗΓΥ, δ6 ἐπ αἴδογαον, ΝΤΙ, 

Ὁ ὍΠΩΣ 

νόσος, -ου, ἧ, 510]01.6858, αἴδοαι.56. 

νότος, -ου, ὁ, ἐΐ6 δοιέδ, τοϊπαὶ. 

νουμηνία, -ας, ἣ (νέος- μήν), πδιῦ 

ηιυθγ, ΠΥ δὲ αν ΟἿ ἐδ ηιογέϊι. 

νοῦς, νοῦ, ὁ (γιγνώσκω), Ἡνΐηπαῖ, 586η186; 

τὸν νοῦν προσέχειν, Β66 {ΠπΠ6 νΌ.; ἐν 

νῷ ἔχειν, ρη1,0086, ρίαγ, 111,8, 2; 

Ὁ5 19: 
νυκτερεύω, νυκτερεύσω, ἐνυκτέρευσα 

(νύξ), 5ροηαὶ ἐπα πϊσῆἢΐ. 

νύκτα, νυκτί, νυκτός, 566 νύξ. 

νυκτοφύλαξ, ὁ (νύξ-Ἐ φύλαξ), 

γϊσ] τ τοαΐοι, βογἐϊηεί. 

νύκτωρ, ϑαᾶν. (νύξ), ὃῳῃ πϊρσηΐ, αἱ 

προ]. 

νῦν, ἦν. οὗ {1πη6 (67. Τμαΐ. πτίηο, 

θθηρ. ποιῦ)ὴ, ποῦ, αὐ ργοβοηΐέ; 

τὸ νῦν εἶναι, ΤῸ} ἐπ6 ργεϑογιΐ, 

τ-ακος, 
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111,2, 31; τὸν νῦν χρόνον, αὖ }7Ὲ- 

ϑδοηί, ΝΙ, 6, 18. 

νύν, ΘποΙῖ1ς ρΡοβῖ- Ροβ. ραγῦ. (νῦν, 

1655 ΘιῃΡ ἢ 8512Ζ66), ποῖῦ, ἐμθη, οἵ 

᾿ΠἴΘΓΘΏΟΘ. 

νυνί, δαγν., Βίτοηρμοηθα ἴοττη οἵ 

νῦν, ποτ. 

νύξ, νυκτός, ἡ (ε΄. Τιαῖ. ποῦ, Ἐπρ. 

γυϊσ,), τυϊο]ιξ; νυκτός, δῃ πϊρἢΐ, 

11, 0, 1: τῆς νυκτός, ιιγῖπι ἐπε 

πῖσμξ, 11, 2, 1; διὰ νυκτός, αἷΐ 

πΐρσε ἴοπσ, ἸΝ, 0, 22; μέσαι 

νύκτες, ηιϊαπιϊσμί, 1, “, 1η.; 

11.15.55 

νῷ, 866 νοῦς. 

νῶτον, -ου, τό, θαΟ.. 

ἘΙ 
Ἐανθικλῆς, -ἔους, ὁ, Χαρέϊίοϊο5, οἵ 

ΑΟΠδρ68, οἰθοῖθα σθηθτα] ἴῃ {Π6 

ῬΙδοθ οὗ ϑοογαῖθβ, 11,1, 417. 
ξενία, -ας, ἡ (ξένοΞ), α θοπα οΓ πο5- 

»ιίαϊτέμ οὐ Κ7γἱοπ βρ, ΝΊ, 0, 35. 

ἘΞενίας, -ου, ὁ, Χογπΐαβ. οἵ ῬΑ δεϊα 

ἴῃ ΔΑτοδαΐδ, 8 σῬ ΠΘΓ8] ὉΠάΘῚ ΟΥ- 

τιβ. Ηδ ἀρβογίθα, δηρθτθᾶ, Ὀ6- 

Οδ 56. βοῖηθ οὗ Πὶβ ἔγσοορβ 8 

ΒΌΠΘ οΥ̓ΘῚ᾿ ἴο ΟἸθαυοπαβ, 1, 8, 1. 

ξενίζω, (ξένος), δηέογίαϊη, γοοοῖτο 

ποϑρτίαθίῃ. 

ξενικός, -ἤ, -όν (ξένος), δοϊογτισίηο ἐο 

α Πογοίσηον., ζογεῖρτι; τὸ ξενικόν, 

ιοΥ ΘΉαΥ̓ 7ΟΥ06.1, 2,1: ΤΙ͵, 22, 

ξένιος, -α, -ον (ξένος), θεϊοπσίης ἰο ἃ 

βίγαηθοῦ, Ἀθποθ μοβριξαδίο; τὰ 

ξένια, σἰ δ οὐ ρίεασοβ οὗ Κγϊοπαά- 

βιΐρ, ΤΥ, 8, 28; Ζεὺς ξένιος, Ζοιι8, 

ἐ]ιο σοα οὗ ποβρτίαϊίῃ, ἐπ σοὰ 

τὸ ργοίοοίβ δἰίγαησονβ, 11], 2, 4. 

ξενόομαι (ξένος), ὃ6 ογιογἑαϊηοα 

(ἀ4ι.), ΝΙΙ, 8, 6, 8. 

ξένος, -ου, ὁ, 8 γᾶαΉΟΕΥ, Θ5Ρ. ΟἿ 

δοιὰ Ή ἐϊο8 ὁ10}΄ ποβρτίαϊιἐῃ, 

ΥΠΘίΠΟΥ σαιθδύ οὐ μοβύ, σεοϑβέ- 

7γίοπα ; αἰβὸ ἔγθα θη Ε]ν, ζογοῖση 

δοίαἴθγ, ἩιοΥ̓ ΟΘΊΑΥ̓. 
Ἐξενοφών, -ὥντος, ὁ, Χεοπορῆοτι, 8 

ΑἸΠοπΐδη, δαῖμον οὗ {πΠ6 «ἄπα- 

δαϑῖ5, Β60 {μ6 Τηἰτοῦᾶ. 
ἘΞέρξης, -ου, ὁ, ΧΟΥΆ; 65, 50} οὗ ΑΓ 5 

Ἡνβίδβροβ, Κίηρ οὗ Ῥϑυβὶδ ἔγοιηῃ 
485 ἴο 465 Β. Ο.; ἰηναᾶρα ατϑθοθ 

854 νψὰβ αοἴθαίθα αὖ 8] ιη]85. 
480 Β. Ο. 

ξεστός, -ή, -όν (γ 608] οὗ ξέω, ΞοΥ᾿αΡεΕῚ, 

85ΟΥαρεα, ροϊϑηεα. 

ξηραίνω, ξηρανῶ, οἴ. (ξηρός), ΟΥ̓. 

ξηρός, -ά. -ὀν, ΟΥ̓. 

ξίφος, -ους, τό, βιΓΟΥ̓. 

ξόανον, -ου, τό (ξέω, ροϊέδῃῃ; ο΄. ξεσ- 

τός), ττοοάθη, ἵπιασα οὐ βέαξιι. 

ξνήλη; -ης, ἡ (ξύω, Ξε ξέω, βογαρα, ροϊ- 

18}}), ἑἰοοὶ 707 βογαρῖπα; ἈΘΠΟΘ 

Ομ υθα] οΥ 8ϊομι6-5παροα ἀασοσεΎγ, 

π86α Ὀν {Π6 ϑ'ραγίβϑῃβ. 
ξυλίζομαι (ξύλον), σαΐμογ τὐοοα. 

ξύλινος, -η, -ον (ξύλον), τὐοοα θη. 

ξύλον, -ου, τό, εὐοοα], ἴῃ 186 νιῖαθβὲ 

ΒΘΏ56, ρίεοο οὗ τὐοοᾶ; ροῖο, 1, 

10, 15; ἴῃ Ρ]. τοοοα,, {ιοῖ, θεαηι8 

(οὗ ἃ μοι). 

ξυν-») 566 συν-. 

ο 

ὁ, ἡ, τό, ἀΘἤπΙΐθ ἀτί., ἐδ. 

1) Α58 ἃ ἀοθπιηιοῃβύγαςινθ Ῥσοῃ. 

(8 οτἱρῖπ8] ἔοτοθ), ομθῆν πὶ 

μέν δῃα δέ; ὃ μὲν... ὃ δὲ, ἐπα οι 6 

«ον δα οἰἤον, πα... ἢ , βδῖῃρ. ΟΥ 

Ρ].; οἵζθα ψιϊμοὰΐ ἃ ὈΔΙΔΠΟΙηΡ' 

ὃ μέν, ὃ δέ, απαὶ μα (ἐπα), διιέ πὲ 

(ἐμ), στρ] ὶν ἢ οἤδηρθ οἵ 

ΒᾺ0)]. τὰ μὲν... τὰ δέ, ραγίϊῳ ... 

ραγέϊῃ, ΤᾺ, 1, 14; τῇ μὲν... τῇ 

δέ, ἦγ, ἐϊυῖϊβΒ τοϑβροοέ... ἴηι ἱμπαΐ, 

111,1, 12; τὰ μὲν... τέλος δέ, αὐ 

νϑὲ... . βπαῖ, 1, 9, 6. Τῇ [818 
56 1ἴΠῃ6 Ποπλ. ἰβ ῬΙΌΡΘΙΙΥ 80- 

οθηΐθα, 
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2) Α5 {86 αδῇ. αιῦ., τη ἢ ἃΒ ἴῃ 

Ῥηρ.; οὔΐθη ἢ ῬΓΟΡΘΙ Π8Π16Β, 

Ι,1,2π.;: ψιΓἢ ρΡοββθββῖνθ ἔοτγοθ, 

Ι, 1, 8 π.; οἵΐθη, σι τη 6]}10518 οὗ 

{86 ποῦῃ, νι ΡΘΏΒ., οἱ ἐκείνου, 

μυΐβ πῖθη, 1, 2, 15; σι Ῥγθροβὶ- 

ἰἰοπμϑ] ΡΏΓΘΒΘΒ, τῶν παρὰ βασιλέως, 
ἐθοβ6 ({Ππ|6 ηνθη}) 7Ὑοην ἐπα Κίηρ, 
1,1, ὅ; οὐ ψ ΙΓ 8ανβ., τοὺς οἴκοι, 

ἐποβ6 αἱ ἨοΉιο, 1, 2, 1. Τὴ βίο ἢ 

Ο8565 [86 οοπὐοχί βῃονβ νυ δῦ (ἢ 

δηυ τ ϊηρΡ) 15 ἴο θΘ6 ΒΌΡΡ]1θα. 

'ΤῊΘ «τί. 18 σθρ: ] Δ ]ν ἀϑβϑα τ ἢ 
ΤΟῸΠα ΠΌΤΉΟΙΒ ἀμφὶ τοὺς δισχιλί- 

οὖς, αδοόι 9.000. Ἱ, 2, 10; ὙΘΙῪ 

ἔγθα αΘ Ὁ]ν τι ἢ Ρϑγί165.,) τοὺς φευ- 

γόντας, ἐπ οαἴῖ65, 1, 1, ; Βοτηθ- 

{ἰπη68 ἢ αἸΒΊΓΙ. ἴοτοο, τοῦ μηνὸς 

τῷ στρατιώτῃ, 6 φιοτίϊ ὈΟΥ͂ 

γιαῃ, 1, 8, 21. 

ό, 566 ὅς. 

ὀβελίσκος, -ου, ὁ (ὀβελός, ὁ, 8ρ1), 

{ϊξ{16 8ρτΐ, 8ρτί. 
ὀβολός, -οῦ, ὁ, οὐοῖ, δι Αἰίΐο οοΐῃ, 

μοῦ δουῦ [ἢτθθ οθηΐβ. 

ὀγδοήκοντα, πα 60]. (ὀκτώ), οἰρμΐμ. 
ὄγδοος, -ἡ, -ον (ὁκτώ), οἰσἤίῆι. 

ὅδε, ἥδε, τόδε, ἀΘτη. ῬτΟΗ. (ὁ--δέ), ἐϊι 18, 
ἐπ|6 Γοϊ]οιυΐη, τϑθυυ! Πρ π58}} Ὁ 

ἴο νι δύ 15 πϑϑγ [Π9 βρϑδῖζου (1, δῦ. 

πο) πα οἴΐθη βυρροβίϊηρ ἃ Ρ685- 

ἴατο, 11, 3,19; τάδε, οἴΐοη, α8 [οϊ- 

ἴοιυβ8, 1, Ὁ, 15; τῷδε, ἃ5 δᾶν.. ζη, 

ἐπ6 Ποϊοιυΐη τὐαμ (εΓ. ὧδε), ΤΙ, 
3,1; 580 τῇδε, μεγ6, ΝΊΙ, 2, 13. 

δὁδεύω (ὁδός), ἡναγοῆ. 

ὁδοιπορέω (ὁδός-[- νὶ περ), 60 ὃῃ Ἰαπαϊ. 

ὁδοποιέω, ὁδοποιήσω, οἴο. (ὁδός-- ποιέω), 

γαῖμα α γοααᾶ, γοραῖν αὶ γτοαῦὶ. 

ὁδός, -οὔ, ἡ, τα, γοααὶ, να οἾιν, 70 τι7- 

η θη; μδποθ, ρα, ηλοαη8, 11,60, 22. 

᾿Οδρύσης; -ου, ὁ, απ, Οαγ βίαν; ῬΡ]. 

6 Οαγηβαο, ἃ 'ΤΗτδοίδη ὑγ106. 

᾿Οδυσσεύς, -έως, ὁ, Οαγψδ88θι.5, Τιαῦ. 

ίψ5868, [Π Βϑῖὸ οὗ [ΠΘ Οαψϑϑδοῃ. 

ὅθεν, δαν. (ὅς), τὐΐδγιοο, ΚΥΟΏΉν τοϊυΐοῖι; 

οὗ Ρϑύβοῃβ, 770 εὐἤοηι, 11, Ὁ, 20. 

ὅθενπερ, δᾶγ., Βίτοηρύμθηθα ἔογιη 

οἵ ὅθεν, ἤγοηι, υὐἱυίοῖ, ΟΥ̓ Ῥίασο, 

7ιι5ὲ τὐΠιθη66. 
οἱ, 566 ὁ. 

οἵ, 566 ὅς. 

οἷ, 566 οὗ. 

οἶδα, 2 ρὲ, τὶ ἢ Ρ͵ΓΘΒ. ΒΘη56 (ΒῈ]. 

οἶα. εἰδῶ, εἰδείην, ἔσθι, εἰδέναι, εἰδώς), 

ῬΙρῆ. ἤδη οὐ ἤδειν, ἔα. εἴσομαι 

(εἶδον), κηοιῦ, εἰπαογδίαπα, δὲ 

αοηπαϊγ ρα, εὐἱξἢ, 8.05.. ἢ 86ο., 

ἢ ὅτι, ᾿πῆη., ρᾶγίϊο. (ΠΟΙ. ΟΥ 

806.), ΟΥ εἰ; χάριν εἰδέναι, δὃ6 σγαΐο- 

7,1, 4, 15; οἶδ᾽ ὅτι, Ῥαγϑηὐ οίϊο, 

ΤΚηοιῦ τὐοῖϊ; οογξαϊηἴῃ, Ν', 1, 58; 

67. δῆλον ὅτι. 

οἴει, 566 οἴομαι. 

οἴκαδε, δᾶν. (οἴκος), ποηιοιθαγαι, ἴο 

ΟἸ 68 σοΟτγῖγ; ἡ οἴκαδε ὁδός, {Π|6 

ποηιοισαγα τὐαῃ, 111,11, 32. 

οἰκεῖος, -α, -ον (οἶκος), δεϊοησίης ἴο 

Ογ 658 ποηιο, ξαηυϊαγ, ἑγυξίηναΐα; 

οἱ οἰκεῖοι, Ογ16᾽8 ξαηυῖίῃ, γοϊαΐίυο8, 

οΥ Τηΐίηναΐο γγίοηαβ, 111, 2, 20, 

οἰκείως, αν. (οἰκεῖος), ἐαηυίιανη. 

κιπαίῃ. 

οἰκέτης, -ου, ὁ (οἰκέω), θην 61 ΟΥ̓ α 

Πποιιβδοϊιοῖία, 680. βίαυδ; ἴῃ 9]. 

Πποιιβοϊιοῖα, ΤΥ, 5, 30. 

οἰκέω, οἰκήσω, οἶο., ατροῖϊ, 1ἴτ; ΤΥ ΉΒ. 

ἑηιαδιί, ἶυ6 ἔπ, 111, 2, 28; οἵ 
οἰθ1685, οέο., δὃ6 κἰξιαΐοα, ἰἴο,Υ, 1, 

13; ἴῃ {πῃὶβ5 Βθπ86 οὔὔθῃθι Ρ888., 

ΤΆ: 
οἴκημα, -ατος, τό (οἰκέω), ]χοτι86. 

οἴκησις; -εως, ἡ, ατοοίηο,, γοϑίασθγοο. 

οἰκία, -ας, ἡ (οἶκος), Π)ο01186. 

οἰκίζω, οἰκιῶ, ᾧκισα, ᾧκισμαι, φκίσθην, 

δοἐ 16, {οι}, οοἰογῖξο. 
οἰκοδομέω, οἰκοδομήσω, Φοἔ6. (οἶκος -ἰ- 

δέμω, διιήϊεἰ), θιυιῖϊα ὦ ποιι86, ΒΘ ἢ 

σθη., δῖα, σογϑέγιοί. 

οἴκοθεν, φᾶν. (οἶκος), [γοη ΠΟ. 



8. ἀπαθειβὴβ 

οἴκοι, Δαν. (οἴκος), αὐ ΠοΉιο; οἱ οἴκοι, 

ἱμο86 αἱ ποηιϊο, 1, 2,1. 

οἰκονόμος, -ου, ὁ (οἶκος-Ἐ- νέμω), Πιοτι86- 

Ποοροῦ,, βἐθισαναῖ, ἡναπαΘ 6}. 

οἶκος, -ου, ὁ, ποτι56, ΠΟΉϊΟ. 

οἰκτίρω, οἰκτιρῶ, οἶς. (οἶκτος, ρὲ), 

ρτίῃ. 

οἶμαι, 566 οἴομαι. 

οἶνος, -ου, ὁ (Τιαὖ. αἱγηίηι, ἘΣ ηρ". το), 

τὐἴηο ; οἶνος φοινίκων, ραϊηι τὐΐγι6, 

Τ1, 3, 14: οἶνος κρίθινος, ὈΘοΥ, ΤΥ; 

Ὁ; 26. 

οἰνοχόος, -ου, ὁ (οἶνος-! χέω, ΡΟ1ι7)), 

τοΐγι6- οτι7} 67, οι 0-ῬοαΥ ΟΊ". 

οἴομαι ΟΥ οἶμαι, οἰήσομαι, φήθην, 510- 
Ρο56, ἐ]υΐγ]ς, δοίίουο; οἵζθη ρᾶυθη- 

ὉΠ ϑίϊο, φιοέϊιϊγη 8, 650. ἴῃ {Π6 

ΒΒΟΥΘΙ ἴουτηβ οἶμαι ἃπα ᾧῴμην. 

οἷος, -α, -ον, Τ6]. ῬΙΟΏ., ΟΥ τυπαΐ δον 

ΟΥ δῖζθ, ἤοιῦ σγοαΐ, τθαποηῦ ἴῃ 

᾿ηα1τ.. απ65., ὁρῶν ἐν οἵοις ἐσμέν, 

βεοίη ἴω, τὐπαΐ δἰγαϊβ τοῦθ (70, 

111,1, 10; ῬΙΌΡΘΙν Ργθοθᾶθα Ὀν 

8 ΜΟΙΓΩ [1Π|κ6 τοιοῦτος, Ὀτΐ {Π15 18 

οἴψθηῃ οτηϊθε, Βὸ {Π8ὖ οἷος, ΔΑἸΟῊ 6, 

τὴν "6 τη ογθῇ, σποΐ αα; ψ ἢ 

1ηΠη., οὐ γὰρ ἣν ὥρα οἴα ἄρδειν, ἐξ 

τὐα8 ποΐ ἐπὸ ῬΥΌΡΟΥ δοαβογ ΚῸ7 

τὐαἰογῖγς. 11, 3,15 η.; οἷοί τ᾿ ἔσεσθε, 

γοῦν αὐἷϊϊ δ6 αδο, Ν, 4, 9; οὐχ οἷόν 

τε ἣν, 1 τῦὰα8 Ἰηιροδδίθίο, 111, 8,9, 

Τὴ {Π686 ῬΏΤαΒοΒ {ΠῸ ν. 15 οἴζθη 

οτηϊ θα, 11, 2, 3, οἔ6.; ο΄. οἷόν τε 

μάλιστα πεφυλαγμένως, α8 σιαγεῖ- 

ΘΟ, α8 ροϑδίδιο, ΤΊ, 4, 34, οἷον, 

δαν., α8 707 οαταηιρίο, ΤΥ. 1, 14; 

ἢ 51|0.. ἰηΐθηβῖνθ, [Π|τ6 ὡς, 

ΙΝ, 8, 2. 

οἷόσπερ, -απερ, -όνπερ, ἃ Βἰ ΘΟ ΠΡΊΤ- 

ΘηΘα ἴογπι οὗ οἷος, 7ιι5ὲ δι}, 5: 

παραπλησία οἵᾳπερ, ἴτορο]ν, )70- 

οἰδοῖμ {πὸ ἐπ6 οὐο 7017 το]ιΐοῖι, 

71τι88 ϑιοῖν αἰ Ογι6 ει8, 1, 8, 18, 

οἴἵον, 566 οἴομαι, 

οἷς, οἱός, ἃ 60. Ρ]. οἷς, ἡ (ο7. Ταῦ. ουΐϑ, 

Ἡηρ. 6106), 8}160}. 
οἴσει, 5606 φέρω. 

οἶσθα, 566 οἶδα. 

οἰστός, -οὔ, ὁ, αὐγοιῦ. 'ΓΠΘ σΟΙΏΙΠΟΠ 

ΜΟΓΙΩ͂ 15 τόξευμα. 

Οἰταῖος, -ουὐ, ὁ (Οἴτη, Οοΐα), «Ἴ 

Οεέασδαη, ἵτουη 6 ΤΘΡΊΟΠ ΠΘΔΓ 
Με. Οοίδ ἴῃ ΤΉ ββδὶν. 

οἴχομαι, οἰχήσομαι, Ῥγ65. ΙΓ ροτί. 

ἕοτοθ, ὕ6 σοόηο, παῦὸ σοπο; οἴΐθη 

ἢ ρᾶτιίϊο. οχρυθεβίηρ [86 
τη ΘΔ Π5 Οὗ τηούϊομ, ᾧχετο ἀπελαύνων, 

6 γοὰ6 οὔ", 11, 4, 24: ϑυρβο- 

τηϊβίϊο οὗ [ῃ6 αἀθδα, δὲ ηνββίης, 

δὃ6 σοπο, 111,1, 82. 

οἰωνός, -οὔ, ὁ (Ὁ ὀριωνός [Ὑ], ο΄. Τιαΐ. 

ατ]18), δῖγα, 650. δῖγα οὗ Ῥύοῃ; 

{Π6Π, Β΄ π66 ΘΔ ΡἼ]65, σα] πΓ65, οἷς, 

ΤΟ. ΟὈΒΘΙνΘα ἴῃ ΔΌΡΈΓΥ, ΟἸϊΘΊΉ, 

ϑίση,. 111, 2, 9. 

ὀκέλλω, ὥκειλα, γι. ΒΟΥ, οὗ 5815. 

ὀκλάζω, 8δοῖΙ. ὥκλασα, ογΟτοῖ, αοιυηι. 

ὀκνέω, ὀκνήσω, οἴο. (ὄκνος), ποϑδίξαΐο, 

8] .γνς Κγοηι, νυ ἢ τπῆη., 1, 8,17; 

αἰ ας, θα}, ἢ μή ἃπα 5ιθν. 

ΟΥ̓ ΟΡῦ. 

ὀκνηρῶς, ἀν. (ὄκνος), γοἰποξαγιϊμ. 

ὄκνος, -ου, ὁ, ποβίξαξίοτ, γοϊιοέαηοο. 

ὀκτακισχίλιοι (ὀκτώ-Ἐ- χίλιοι), οἱρ] 

ἐποιιδαηα, 

ὀκτακόσιοι, -αι, -α (ὀκτώ- ἑκατόν), 

οἰσῇ πιιπ αἰγοα. 

ὀκτώ, ἰη6601]. (Τμαΐ. οοἕο), οἰ]. 

ὀκτωκαίδεκα, ᾿ἴπ660]. (ὀκτώ -Ἐ δέκα), 

οἱρμέοοη. 

ὄλεθρος, -ου, ὁ (ὄλλυμι, αἰ65:}0}}}, α16- 

δύγμοίίοη, αοαι ἢ. 

ὀλίγος, -ἡ, τον (ο7. Εηρ. οἰΐρανγο]}}), 

8.161}, {ἰ {16 οἵ {ἴτηθ, δμον: οἵ 

ΠΌΤ ΘΙ, ἔοι; πουῦ. 88 ϑᾶν., 

ὀλίγον, αἱ {τ 16: αὐτοῦ ὀλίγον δεή- 

σαντος καταλευσθῆναι, ἐποι], 1χ6 

παὰὰ οογλο πθα" δοῖης δἰοηοα ἴο 

αεαΐδι,1, 5,14 (ε7. δέω); ἐπ᾽ ὀλίγων, 
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7}6οτῦ ἄφρρ, ἸΝ, 8, 11; ὀλίγας (86. 
πληγάς) παίειν, τη Π1οὐ (00) ζει 

δίοιυε, ΚΝ, 8, 12; παρ᾽ ὀλίγον ποιεῖ- 

σθαι, οδίοθηιν ΟΓ {{{{16 «ὐονέῃ, ΧῚ, 

6, 11; κατ᾽ ὀλίγους, ἦη, 8ῃιαἷϊ 

»αγζϊο5, Ν11, 6, 29. 
ὀλισθάνω, 510. 
ὀλισθηρός, -ά, -όν (ὀλισθάνω), 85110- 

ῬοΥ. 
ὁλκάς, -άδος, ἡ (ἕλκω), αὐ πιογοπαη - 

γιατ, ἰγααϊῖηςρ, τδ8861 (ΡΓΟΡΘΙΥ α 

τοϑϑοῖ ἐπαΐ 5 ἐοιυθα)[). 

ὁλοίτροχος, -ου, ὁ (νελ [ο΄ 1μδΐί. 

τοῖν ο]-- τρέχω), α γοϊζη, δἔοηι, 

γοιηα, βἐοηο. 

ὁλοκαυτέω (ὅλος-[- καίω), ΟἹ 67 α τὐ]ιοῖο 

διγηΐ οἠενίηρ (ἰπβίθαα οὗ οοὺ- 

ἴδὶπ ῬοΟΓΓΙΟΠΒ ΟΠ]ν). 

ὅλος, -ἡ, -ον (ΟΪά Τ,α΄. 8οἰζιι8, 8οἰΐ- 

αιι5), «ὐποῖο (ποῦ αἰκῖη ἴο {6 

τσ θθῖ ψοχα), αἰΐ, οηἐΐγο. 

᾿Ολυμπία, -ας, ἡ (Ὄλυμπος, ὁ, ΟΙψηι- 

»ιι5), ΟἸψτιρία, ἃ αἸἰβίγιοῦ ἴῃ ἘΠῚΒ 

οα {π ΑἸΡΏδιβ, ἤθτ6 {Π6 στρδΐ 

ΘΆΤΩΘΒ ὙΘΙΘ Π6]α. 

Ολύνθιος, -ου, ὁ (Ολυνθος), απ ΟἸψη- 

ματι, παΐξΐυο ὁ Οἰψηέϊιιβ, [Π 6 

ΟΠἸοὗ οἱῦν οὗ (παϊοϊαϊοθ. 
ὁμαλής, -ἔς (ἅμα), ουθην, ἰουεῖ; ὁμαλὲς 

ἱέναι, ἡιαγ ον, Οὐοῦ ἰουοῖ σγοιυηεί, 

ΤΥ, 6. 19. 

ὁμαλός, -ἤ, -όν (ἅμα), ουθηι, ἰουοῖ; ἐν 

τῷ ὁμαλῷ, οτ, ἰουοὶ σγοια, ΤΥ, 

2, 16. 

ὁμαλῶς, δᾶν. (ὁμαλός), ουθηη. 

ὅμηρος; -ον, ὁ (ὁμοῦ - ν᾽ ἀρ), μοβέαρε. 

ὁμιλέω, ὁμιλήσω, οἴο. (ὅμιλος, ἐΠι.7 01,0), 

α88οοίαΐο κοτέ, Θοτ5οΥ ἐ τοϊέϊι. 

ὁμίχλη; -ης, ἡ (ε΄. Ἑϊηρ'. ηυϊδὲ), ηυϊϑέ, 

700. 

ὄμμα, -ατος, τό (ο΄. ὄψομαι), 6η6; 
ἈΠ ΘΠΟΘ, ἰοΟ]. 

ὄμνυμι ΟΥΓΥ ὀμνύω, ὀμοῦμαι, 

ὀμώμοκα, ὀμώμο(σ)μαι, 

ὥμοσα, 

ὠμό(σ)θην, 

διύοανγ. ἑαϊοο αὐτὶ οαἰῆ, να 1πΠη.., 

ΘΘΠΘΙΆΙΠΥ ἔαύ.; σίυο ατὶ οαΐδ ἐο 

(αδ..), ϑεσθαγ ὃῳ (866.). 

ὅμοιος, -α, -ον (ἅμα), {1ι6, γ65 6 η 10, 

διηγίϊαγ; οἱ ὅμοιοι, δητιοιῖ5 γι, γΛἼ, 

Ῥεογ58, ΤΥ, 0,14 ῃ.; ἐν τῷ ὁμοίῳ, οἩ 

ἐπ6 δαὶ ἐοοίΐηςρ, ἸΤΝ, 0, 18; 
ὅμοιοι ἦσαν θαυμάζουσιν, 1067}6 {1106 

Ῥεογ βου τῦοπα]ογ τη), . 6.5 566 ϊθαὶ 

ἰοβέ ἔην τὐοπον, 111, Ὁ, 18, 

ὁμοίως (ὅμοιος), 7η, {ῤ᾿πὸ6Ρ ὨϊαΉΉΟΥ, 

αἰΐμο; ὁμοίως ὥσπερ, 7ιι5ὲ α8 1}, 

ΝΕ 5.91. 

ὁμολογέω, ὁμολογήσω, οἷο. (ἅμα-- 

λέγω), ἐϊυῖγϊς ἐπα δαΉν6 α8, α0ΎΥ66, 

στα, ααηνῖέ, ΘοΉ, 688. 

ὁμολογουμένως (ὁμολογέω), 6ΟΉ,7688- 

οαΐῳ, τοὐέ], ἐϊι6 οοτι βου ὁ αἰ. 

ὁμομήτριος, -α, -ον (ἅμα-[- μέτηρ), θΟΥΉ. 

ο7 {πὸ βαῆνα ηἠνοΐλιογ. 

ὀμόσαι, 566 ὄμνυμι. 

ὁμόσε, Δαν. (ἅμα), ἐο ἐ,.6 βα16 ρῬίαςο, 

ἐο οἶο86 χιιαγίογ8. 

ὁμοτράπεζος, -ον (ἅμα- τράπεζα), αἵ 

ἐμ βδαηιθ ἑαθδίο εὐἰέπῃ, α ἑαθο 

οοηυραγίοη, 1, 8, 25 π.: «7. συν- 

τράπεζος. 

ὁμοῦ, δᾶν. (ἅμα), ἐοσεοίϊογ, αὐ ἐπ 

86Ώ16 ἐΐηιο, τὐὐέϊ; ὁμοῦ εἶναι, στ 

56η., δ6 πδαν", ηιοοΐ, ΤΥ, 0, 24. 

ὀμφαλός, -οὔ, ὁ, πατεῖ. 
ὅμως, δᾶν. (ἅμα), αἷΐ ἐπ6 ϑ86ΏΉ16, 

γιουογ 1685, μ6έ, ᾿οτυθΌ67.. 

ἔν, 566 εἰμί. 

ὅν, 566 ὅς, 

ὄναρ, τό, ΟὨΪῪ ΠΟΙ. 8η6 866.; ΟἿ ΘαΏΉΔ. 

ὀνῆσαι, 566 ὀνίνημι. 

ὀνίνημι, ὀνήσω, ὥνησα, 2 ΔΟΥ. ΤΗ]α. 

ὠνήμην, ὠνήθην, Ὀογηοῇ , πο, ατάα. 

ὄνομα, -ατος, τό (γιγνώσκω ; α΄. Τιαΐ. 

ἩΟΉ 61), παΉϊΟ; 800. ἃ5 δᾶν., ὃῳ 

παῖδ; 8180, ἤαηιο, γϑριιξαΐξίοτ, 

ΤΠ Ὸ 17. 
ὀνομαστί, δαν. (ὄνομα), δ ἩαΉϊΕ. 
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ὄνος, του, ὁ (Τ)μαῦ. αϑἴγι1ι8, ΒΕ πηρ'. α88), 

(85: ὄνος ἀλέτης, {π6 Ἱ ΡΡΕΥ (στὶπα- 

ἱη60) ηιυὶ]]- οοηα ([ὰσποα Σ 8ῃ 

8ΕΒ) 1. ὕ, Ὁ. 

ὄξος, -ους, τό (ὀξύς), 5017 εὐἴηι6. 

ὀξύς, -εἴα, -ύ, 5), οἵ ἴαβῖθ, 80Έ7. 

ὅπερ, 566 ὅσπερ. 

ὅπῃ; ΓΘ]. δᾶγν., τῆν, ἔῃ, τοπναΐ ἐὐαῇ, 

μοιῦ; Ἰοοβϑὶν, τομυϊέμον. 

ὄπισθεν, «αν., ζγοηιν δοϊυΐηαι, ΚγοΉι 

ἐμ ταν, θο] γα ; οἱ ὄπισθεν, ἐι056 

ἦγ, ἐπι6 γοαν, ΓΝ, ἃ, 26; τὰ ὄπισθεν, 

ἐπ γραῦν, 111,4, 40: εἰς τοὔπισθεν, 

δαομισαγαῖ5, 111, 8,10, 
ὀπισθοφυλακέω, ὠπισθοφυλάκησα (ὄπι- 

σθεν- φυλάττω), σιαγαὶ ἐ]ι6 γΘαΥ, 

7}ογην ἐπι γθαγ" σιιαγὶ. 

ὀπισθοφυλακία, -ας, ἡἣ (ὄπισθεν-- 

φυλάττω), οΘοηϊηναηαῖ ἐμ γ αν. 

ὀπισθοφύλαξ, -ακος, ὁ (ὄπισθεν-}- φυ- 

λάττω), ὁη6 σιιαγαϊης ἐπ γϑαν; 

Ρ]. ἐπι γϑαν σιαγα. 

ὀπίσω, δ΄ν., δαοί, δομίπα οὐδ᾿ 8 

δαοῖρ, ΝῚ, 1, 8. 

ὁπλίζω, ὥπλισα, ὥπλισμαι, ὡπλίσθην 

(ὅπλον), ἡναΐο γοασῃ, εαιρ, αὐ; 

τα ϊα., αὐ ὴν Ογ 86. 7; Ρἷ. Ῥ855., δ6 

αὐ 166]. 

ὅπλισις, -εως, ἡ (ὁπλίζω), οχιιρηιογΐ, 

ΑΥ̓Ὧ18. 
ὁπλιτεύω (ὁπλίτης), 86706 α8 Ππορίϊέε. 

ὁπλίτης, -ου, ὁ (ὅπλον), πορ[τΐο, ποαυῃ 

αγηϊιοαὶ βοιαϊογ. 

ὁπλιτικός, -ἡ, -όν (ὁπλίτης), ΟΥ̓ ΟΥ 70} 

μϑαυῳ αγπιοα ἐγοορϑ; τὸ ὁπλιτικόν, 

ἐπο πορίτέο ΓΟΥ66. 

ὁπλομαχία, -ας, ἡ (ὅπλον- μάχομαι), 

Πομίϊηρ τῆ αὐιοῦ, τη απ 

ἑαοίϊο8. 

ὅπλον, -ου, τό (ἕπομαι, παγιαϊο, ὃ6 

διιϑῳ τοἱΐῃ), τηιρίοηιον, ἑοοῖ; 

650. ἴῃ Ρ]. α7ῆι8, τὐραροΊ 8, 

αἿ ΟΊ"; τὰ ὅπλα ὈΥν τηθτοην την ΞξΞ 

ὁπλῖται, 11, 2, 4, ΟΥ ἐπ ρίαρο 

ἰὐἤοῦο ἐπ6 αὐηι8 τ06 786 8ἰασμεα, 

ἐμιο ἐαπιρ, 11,4, 15; ἐν τοῖς ὅπλοις 

“γι 161 αΥηι8, ΤΥ, 3, 1; εἰς τὰ ὅπλα, 

ἰο αγηι8,1, Ὁ, 13: τίθεσθαι τὰ ὅπλα, 

ἕαμο 0 α ροϑβίζίοη, τὐπαιου" αὐ 8, 

1,0, 14; ΤΊ, 2,21; οὐ σγομπηα οἵ 

γοβέ αγΉι8, 1, 10, 16; προβάλλεσθαι 

τὰ ὅπλα, αἀσαποο αὐηι8 (ἴοτ [Π6 

ΘΒ Δ͵ΙΡΘ), 1, 2, 11. 

ὁπόθεν, το}. «αν., ἤγοηι τὐΐθηοε, 

1 γ ΘΟ806 067. 

ὅποι, ΓΟ]. 8ᾶν., τολίξθον, τὐπονο. 

ὁποῖος, -α, -ον, Γ6]. Ῥ͵ΙΌΠ. (ποῖος), Οὗ 

«ὐἰιαΐ δογὲ οὐ κίμα, οΓ 8τποῖν α 

δογὲ α8, το α βοουογ. 

ὁπόσος, -ἡ, -ον, Τ6]. ῬΓΟΗ. (πόσος), (8 
σγοαΐ (8, α8 ἡιαγ α8: ἴῃ ᾿Πα]Γγ. 

4.68.5. ποῖ ἰαῦσο, οι Ἡλι, ᾿οιῦ 

ηιαΉ ἢ ; ὁπόσον, ἃ5 ἃν... αι Κα 7 (8, 

ἘΠ 9: 10: 

ὁπόταν (ὁπότε- ἄν), τ6 }. δᾶν., τοποη- 

Θυογ, τοθθγι, ἢ ΘῈ]. 

ὁπότε, “τ9]. δᾶν., οἵ {ἴτη6, τὐπ θη, 

τὐΠιοη θυ 6}, α8 οὔίοη, α8, ψὶῖῃ 

᾿π6 10. ΟἹ ορύ.; οὗ οδι156, 8ἴη0ε, 

δοοαιι86, ΝΊ], 6, 11. 

ὁπότερος, -α, -ον, ΓΘ]. Ῥτοη., τὐλίοῃ 

ΟΥ̓ ἔιτυο. 

ὅπου, ΓΕ]. δανγ., τὐΐογο, ΠΥ ουοῦ; 

ὅπου μή, οαοορέ ιτὐἤόγ6, 1, Ὁ, 9. 

ὀπτάω, ὀπτήσω, οἶο., θαῖτο, γοαϑέ. 
ὀπτός, -ἤ, -όν, γοαβίοα; οἵ ὈτΙΟΪΚΒ, 

δαϊοα, ΤΊ, 4, 12. 

ὅπως, 16]. δᾶν., ἐγ) τοπαΐ τα, ποιῦ, 

αϑ8; οὐκ ἔστιν ὅπως οὐκ, ἐξ 5. τιοΐ 

»οβϑίδιε ἐμαΐ ποΐ, ἴ. ὁ., ον ἑαϊηῖῃ, 

11, 4, 6; οἵξθη ἴῃ πα ]γ. 4 π1685.; ἴῃ 

ΟὈ]. ΟἸαιιβθβ, ἐπμαΐ, 1, 1, 4; ἴῃ 8] 

Οδαβθβ, ἐπαΐ, ἔπ, οὐᾶθν ἐπαΐξ; ἴῃ 

Θχβουίαϊιομβ ψῖῦῃ ἔα. ἱπαΐϊο., 

ὅπως ἔσεσθε ἄνδρες, 8.66 ἐπαΐ μ6 δὲ 

ηϊθη, 1, Ἱ, ὃ: οὐκ ὅπως, ποΐ ΟἸΪῃ 
πο ΜΈ: 8. 

ὁράω, ἑώρων, ὄψομαι, ἑώρακα, ἑώραμαι 

ΟΥ ὦμμαι, ὥφθην, 01. ΒᾺΡΡΙΙΘα ὈΥ 
εἶδον (500 {Π6 ψΟΓΑ), 866, ἰοοῖ, 



Ἰγοσαθι (αν 8 

οὔϑογυδ, ρεϑγοθῖμο, δἐο.; 8.08.5 τ ἢ 

806., ΙΓ 800. 8Πα ρῥϑυίϊο., ΟΥ 

ψἱ ἢ ὅτι πα ἃ οἶδαβο, 11, 2, ὃ; 

νυ ἢ ΤῸ]. οἴδαβθ, , 7, 11:0. ΥἹ, 4, 

95; ψὶτ ᾿ἱπαῖϊτ. απ65., 11, ὅ, 19; 

νι ἢ δ6α. 8πα ᾿πῆη. (ἔο]] οἱ ηρ ἃ 

Ῥϑυίϊο.), ΝἼ1, 1, 80. ΤῊ ᾿ηῆηῃ. 
ὁρᾶν ΥΩ8 Υ ἀΘρβῃηα ΠρΡΟ᾿ 8} 86]. ΟΥ 

δᾶν. στυγνὸς ὁρᾶν, δέογη, 0 ἰο00} 

ἸΡΟΙ, ΜΠ Ὁ; 9: οὐ. 111, 4, ὅ; Εο 

ὁρᾶσθαι, 11, 8, 8 η. 

ὀργή, -ἢς, ἣ, ἐοΡ6 7, 650. αἸἼ ΘΟ ΘΥ ; ἃ8 

δᾶν. ὀργῇ, απστῖϊῳ, ἔην αὶ ρα5510Ή, 

ΠΡ 8: {ΠῚ 59, 

ὀργίζομαι, ὀργιοῦμαι, οἰ. (ὀργή), ὃ6 
αἸ ΟΥ̓, δὃ6 Θηασθοα. 

ὀργυιά, -ἂς, ἡ (ὀρέγω), Ἰοηισίϊ, ΟἹ ἐπ 
αὐ8 Οιιδίγοίομοα, ζαΐποηι, Ὁ 

Οτθοὶς ἔθοί, ὃ ἔὐ. 10 τη., Εππρ. 

ὀρέγω, ὀρέξω, ὥρεξα, ὠρέχθην (67. Ταῦ. 

γοσο, Ἐϊπρ. γα 6}}), γϑασῖν, γϑαοῖ, 

οι, ΨΙΙ, 8, 29. 

ὀρεινός, -ἡ, -όν (ὄρος), νοι αϊηοιι8. 

ὄρειος, -α, -ον (ὄρος), δοϊογτισίηο ἰο 

φιοιηξαϊη; οἵ σου ὐγ 65, ἠιοιη- 

ἑαϊηοιιδ; οὗ ῬΘΥΒΟΗΒ, ατυοϊἴηρ ἴῃ 
ἐπ6 ηιοιγίαϊη8; 85 βυθβί., οἱ 

ὄρέιοι, ηιοιιγτἑαϊη 6678. 

ὄρθιος, -α, -ον (ὀρθός), δἔδορ; τὸ ὄρθιον, 

αϑορηξ, ΤΥ, 2, 8; ὄρθιον ἱέναι, ἡχαγ Οἷι 

ἍΡ 11, ἸΨ, 6, 12; ὄρθιοι λόχοι, 

Θοηραγῖδ8 ἴηι. οοἰνίηιη, ΤΥ, 2,11 πη. 

ὀρθός, -ἡ, ὁν (ο΄. ἘΠηρ. ογἱποαοα), 

βἰγαϊο!υ, αὐγτεςΐ, ογοοΐ. 

ὄρθρος, -ου, ὁ, ἀαμψδγοαῖΐς, ἀατύη. 

ὀρθῶς (ὀρθός), γἱσπμέϊῃ, 7ιι5ἐϊ, τὐτέ]ι 

γοαϑογ; ὀρθῶς ἔχειν, Ὁ6. ῬΥΟΡΕΥ, 

111,2, 1: 
ὅρια, -ων, τά (ὅρος, δοιιαΥ}), Ὁ07-- 

αογ8 ΟΥΥἹὨ α οοι πίνῃ, Κγογιεϊον, 

δοιη αν. 

ὁρίζω, -οριῶ, ὥρισα, οἰο. (ὅρος, Ὀοιιγ- 

αἀανῳ; οἵ. Ἑπρσ. πογίξοη), ὃ6 α 

δοιπααγῃ, δοιηα; αἰδἰογηινΐγο, 

ΨΕΙ ἡ, 36; 1π Τηϊα., 8οὲ τ ἃ8 
ΟἸΟ5 δοιηα αν, ΝΤ1, Ὁ, 13, 

ὅρκος, -οὐυὐ, ὁ (εἴργω, «᾿μτι πη, γ76- 

δίγαΐη, ἕρκος, Γ6η)66), οαέ]ι. 

ὁρμάω, ὁρμήσω, οἶο. (ὁρμή), 5ἑαγΐ, 

Παδέίοη, γιι5 ἢ, 86ὲ οι (τὴν ὁδόν, 

ΟἿ ]υῖ8 ἠναγοῖι, 111, 1, 8); 50 τη]α., 

ΓΙ. 

ὁρμέω, ὁρμήσω, οἷο. (ὅρμος, απο] ι0Υ- 

α06), [6 αὐ ἀπ οποΥ. 

ὁρμή, -ῆς, ἡ, 5έαγέ, ηιοξίογ, αἰξαοῖς 

τηιριῖβο.; ἐν ὁρμῇ εἶναι, 06 ογν ἐΐι6 

Ῥοῖηΐ ΟἹ δἰωγίηο, ΤΊ, 1, 8; μιᾷ 

ὁρμῇ, τοΐέ, ογτνο ἐηυριιῖςο, 111, 2, 9. 

ὁρμίζω, ὁρμιοῦμαι, ὥρμισα, ὥρμισμαι, 

ὡρμίσθην (67. ὁρμέω), δγίηρ ἐἰο ατ- 

ΟΠΟΥ, απ ΘΟ ΟΥ; τηϊα., Θοηιθ ἴο 

απ ΠΟΥ. 

ὄρνεον, -ουὅ, τό (ο΄. ὄρνις), δύνα. 

ὀρνίθειος, -α, -ον (ὄρνις), ΟΥ̓ α γα οΥ 

7οιυῦΐ; ΙΓ κρέα, οἸΐοσκοη, ἹΥ͂, 
0, 91. 

ὄρνις, -ἰθος, ὁ, ἡ (67. Ἐϊπρ. ογγτέοῖ- 

ΟἹ), δῖγα ; 6ΒΡ. ἤοιεῖϊ, θη. 

᾽Ορόντας, -α, ὁ, Ογοτπιΐαβ, [ΠΘ ΠδΓῚΘ 

οὗ ὕννο Ῥθυβίϑη ΠΟΌ]6Β τπθηςοηθα 

ἴῃ {πΠ6 Απαδαδῖ5, οὴ6 ἃ ἰγϑίζοσ, 

Ραΐ ἰο ἀθδίῃ Ὀγ Ογεαβ, 1, 6, 1 ΠΝ, 

{Π6 ΟΥ̓ΘΙ ἃ βδίγϑρ οἵ Αὐτηθηΐϑ, 

8 ΒΟ0η-1η-ἰᾶὺνν οἵ [Π6 Κίηρ, 8πα ἴῃ 

ΘΟΙΠΙη8Πηα οὗ ἃ αἰνίβίοη οἵ {ῃ6 

ΤΟΥ8] ἃτΙΏΥ, [Π, 4, 8. 

ὄρος, -ους, τό, ηιοιμγίαϊῃ. 

ὄροφος, -ου, ὁ (ε7. ἐρέφω, γΟΟΓ ΟὉ67) 

γ00Ί. 

ὀρυκτός, -ἤ, -όν (γ6Υ0 8] οὗ ὀρύττω) 

ηιασο ὃ αἵσοίηο. ατιρ, αὐτἰβείαί. 

ὀρύττω, -ὀρύξω, ὥρυξα, -ὀρώρυχα, ὀρώ- 

ρυγμαι, ὠρύχθην, αἴρ, χιιαῦν. 

ὀρφανός, ή, -όν, οΥ̓ῬΙιαγι, ζαἰ]ιογ1055. 
ὀρχέομαι, ὀρχήσομαι, ὠρχησάμην, 

αἰαλιοο. 

ὄρχησις, -εως, ἣ (ὀρχέομαι), ἀαλιο6. 

ὀρχηστρίς, -ίδος, ἡ (ὀρχέομαι), ἀαποΐης 
σύν. 
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᾿ρχομένιος, -ου, ὁ (Ορχομενός, ΟΥ̓Ο]ιο- 

ηλΘγ 15). αν Ογοπονιοηίαη, οὐ - 

ζοη, ΟἹ ΟΥο]ιοηλθτ 5 ἴῃ Ατοδαϊἃ. 

ὅς, ἥ, ὅ, Γ6 ]. Ῥγοη. το, τοθίο]ι, τοπαΐ; 

Τ,)αὖ. ᾳειί. 

ΤῊ δηΐθο. ἰβ οἵζθη οτηϊίθα, 

πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἦσαν, 1, 2, 2; 

ἔχων οὗς εἴρηκα, 1, 2, ὃ; [Π6 ΤΟ]. 15 

οἴϊζθη αἰίναοίθα ἴο {ῃΠ6 οᾶ86 οὗ 

{Π6 ἃηΐθο.,  ΠΘί Θ᾽ ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ͂ ΟΥ 

πού, ἀνθ᾽ ὧν-- ἀντὶ τούτων ἅ, 1, 8, 4: 

67.1, 1, 8:;. γοῖ ἡγεμόνι ὅν, 1, 8, 117; 

τῆς χάριτος ἥν, 11, ὃ, 14, ΒΔΙΘΙΥ 

{Π6 δηΐθο, 15 αἰΐγ. ἴο Π6 οἂβθ οὗ 

186 Τ6]. (νϑυβθ αἰίι.), 1, 4, 15(9) 

(67. Ν, 5, 12); θεοῖς, οἷς; ΠῚῚ, 1. 6’ 

ΤῊ ΘΟ ΤΕ]. Ο]ατι56. τη ῬΓΘΟΘαΘ (1, 

8, 11), ἴπ ΨΏΙΟΘΙ οα56 [Π6 δηΐθο. 

ΤΟΒΌΤΩΘΒ {86 ΤῸ]. ἢ ΘΙΠΡΉ 8818. 

Οἰΐθη {Ππ6 δηῦθο. 18 ᾿ησογρογαίθα 

1 [Π6 16]. οΟαυδβθο, 1, 2,1; 1,9,14; 

ΤΥ 4, Ὁ. 

ΓΠΘ το]. μ885 οὔΐϑῃ οδ 58] ἔοτγοθ, 

ρη, ἘΠ Τ ῚΠ 
Ἐ6]. οἸαιιβθθ πᾶνθ τϑρι] δ} 

Πη6 ᾿πᾶϊο. οὐ ἴπ6 ορύ. ψὶὺ ἄν 

ν ΠΘη {Π6 δηΐθο. 18 ἀθῆπῖίο; {Π6 

58]. ΙΓ ἄν, ΟΥ Δ ΕΘ ΒΘΟΟΠ Πα ΔΤΥ 

ἴθ η565 {π6 ορί., ΘΗ ᾿ὖ 18 Θοη- 

αἸττοη8]. ῬΔΓΟΙΥ ἴῃ ἱπαῖγ. αἸβο: 

ν6 ἤἢηα {Π6 ᾿ηῆη. (ὈΥ αὐϊτγδούϊοη), 

11,2,1. ΤῺῊΘ ΓΟ]. 15 ΘΟ ΒΙ ΟΠ 81} 

566 85 8 ἱπα!]γ, Ἰηΐθσσοσ, Τὸ 

οἴύθηῃ βίϑδηαβ αὖ {Πη6 μρδᾶ οῇ ἃ 

βθηΐθποο, ᾿ς {Π6 Τ,αΐ. χιιοα, α8 
ἐο ἐδ ζαοσί ἐπαΐ, 11, 8,1; οοοᾶ- 

ΒΙΟΠΔΙΠΥ ἢ Πὰ5 αδιποηβύγδαγθ 

ἕοτοθ, θαὖ ον ἴῃ ΡὮΓΔΆΒΘ65, καὶ ὅς, 

απαὰ ἢ, 1, 8, 10, δηα, 1658. οοϊὰ- 

ΤΠ ΟΏ]Υ, καὶ οἵ, αγια ἐπου, ΝΤΙ, 6, 4. 
ἐν ᾧ, το]ιυῖ16 (Θν ΘᾺ ΑΘΓ 8 Ρ].),1. 2, 

20; ἀφ᾽ οὗ, δΐγιοο (4150 αἴὔοι ἃ }].), 

111,2,14; οὗ ΟΥ ἧ, ἃ5 8ᾶν5., τυ γ6, 

8600 {ῃ6 ψοῖτᾶβ. μέχρι οὗ, ἔο α 

ροϊηπέ ιὐἴιογο, 1, 1, Ο; δι᾿ ὅ, τομεγο- 

7}0γδ; 5860 διώ, ἐφ᾽ ᾧ, οπ οοπαξῖ- 

ἐΐον, ἐπαΐ, νυ ἢ ἴπῆη., ΤΥ, 2, 19. 

ὅσιος, -α, -ον, Ποίῃ, ρίοιι. 

ὅσος, -ἡ, -ον, ΤΕ]. ῬτΟη., μοῖῦ σγοαΐ, 

ποῖῦ ποθ, ποὺ τπαπῃ (Ἰμαΐ. 

αιιαγιῖιι8), σΘΏΘΤΑΠΥ ἴο Ὀ6 τρη- 

αἀογρα, α8. ἡυοῖ, α8, α8 ΠιαΉ ἢ αι8, 

οἰο.; ῬΓ͵ΤΟΡΘΥΙ͂Υ οοτγγθδίῖνθ ἴο 

τοσοῦτος, τοσοῦτοι ὄντες ὅσους σὺ 

ὁρᾷς, ΕΓ 16: 7. 1 Ὁ: 9: ΧΕΙ. 

19. οἔξθπογ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ΒΟΙῚΘ ἔογτῃ 

οἵ πᾶς, αἰ], 16. ΘΧΡΙΘΕΒΘΩ͂, οΥ ἔο]ῦ, 

85 Π6 δηΐθο., πάντων ὅσοι, 1, 1, 2; 

ὅσον ἦν αὐτῷ στράτευμα, ᾿ι15 ογἶϊγ8 

ΑΥ̓ΤῚ, Ἱ, 2, 1; ἴῃ 1παῖτ. ΘΌΘΗ. 

11, ὅ, 10; βουηθύϊχηθβ ἢ 1ηῆη., 

11 ὥστε, ἹΆ, 1, 5; ΙΝ, 8, 12; 

πριῦ. ὅσον 8ἃ5 δαν., α8. πιο. ἃ, 

Ν, Ὁ; 14; δ. 7" ἃ5: ἘΜ 16] 
νὶἢ Πυτήθγαὶβ, αδοιΐ, 1, 8, 6; 

ἢ Βιιρου]αίϊνοβ τ ἢ ᾿πἰθηβὶ- 

ἔγιηρ. ἕογοθ {|κ6 ὅτε οὐ' ὡς, ΙΨ, ὅ, 

18; ὅσον οὐ, αἴηχοβδί, ΝΙ1, 2, 8; 

ὅσῳ . .. τοσούτῳ, τὶ ἢ ΘΟΙΠΡΓᾶ- 

ἔνθ; οὐ. ψιαηΐο . .. ἑαηΐο, 1, 

Ὁ: ὯΣ 

ὅσοσπερ, ὅσηπερ, ὅσονπερ, βίτΘηρσίη- 

ΘηΘα ἴοττη οὗ ὅσος, 75 α8 οσγεαΐ, 

φυῖιΟ}, ΟΥ παν α8; οὗ {ἰτη6, 7ιὲ5ὲ 

α8 ἰοης α8. 

ὅσπερ, ἥπερ, ὅπερ, Ξ’ ΓΘ ΠΘΗΘΩ ἔστη 

οἵ ὅς, σΘΏΘΓΔΙΥ τῇοσθ Θχρ]οϊΐ, 

10].0, ἐῆ6 Ὁ ΟἾΘ το, ΟΥ 

«πο }. 

ὄσπριον, -ου, τό, ρτιἾβ6; ἴῃ Ρ]., ρεα8 

δοαη, οΐο., ΙΝ, 4, 9. 

ὅστις, ἥτις, ὅ,τι (σ6π. δπα αϑδί. ὅτου, 

ὅτῳ, ὅτων), ᾿πα θῇ, Τ6]. ῥσοῃ. (ὅς-- 

τιϑ), τὐποόοῦογ, αὐ] μῦθον, τοϊιαΐ- 

Θυον; βοπιθύϊπηρβ οϑῦ τοηαρτγθα, 

αὐἸιο, τὐ]υῖοι, ἀὐπαΐ: πιὰ Ρ]. 

διηΐθο,, Ι, 1. 5; ΠῚ 5. 1; τὴ 1π6|1Ὶ 

41.68..1, 3, 11; βουνίηρ ἴο ομδτ- 

δοΐθσὶζθ, α πιαῃ ἀπο, 171,2, 4: 

ἩΘΏΘΘ ΒΟΙΠΘΕΪΠ165 θα αἴίου οὕτω, 



Τοσαθι αν} δ᾽ 

ἼΠΘΓΟ ὥστε 5 ἸΙοοϊκθα ἔοτ, 11. ὃ, 

19. 60.11,5, 21; οἴξϊοι ψἱτ ξαΐ. 
ΚΑ Αι ἴῃ ἢπηδ8] βθπβθ, 1, 8, 14; 

ὅτου δὴ παρεγγυήσαντος, Β0Ή16 Ογ6 

ΟΥ̓ οἶον μαυΐηρ σίυθη, ἐἢι6 τρογὶ, 

ΤΥ ΞΕ Ὁ Ν, 2, 34: ἐξ ὅτου, 

δίηοο, ΊΙ, 8, 4. 
ὁστισοῦν, ἡτισοῦν, ὁτιοῦν (ὅστις-! οὖν), 

τ0Π0- ΟΥ τυπαϊβοουογ. 

ὀσφραίνομαι (εΥ. ὄξω, 5ηλτ611), βηϊοῖϊ, 
σοΐ α 8ηϊιοιϊ οἤ. 

ὅταν, Τ6]. 8δᾶιν. (ὅτε- ἄν), ΤΠ Ἰ  ΌΘΥ, 

«ἤθη, τὶ 5. 10]., τοΐθυσιηρ ἴο 

ξαΐ., ΟΥ 6156 ἴῃ ἃ Ῥ ΠΟΙΘ]]ΖΘα 56Πη86. 

ὅτε, ΓΕ]. δᾶν. (ὅ-Ἐ τε), ὈΥ 6] βίη ὅτ᾽ ΟΥ 
ὅθ᾽, «ΟΠ θη, α8,1, 2, 9; σι ορῦ., 

«ὐΠοηοῦυθν, α8 οὔέοη, α5, 11, Θ, 12, 

ΕΓ. ὅταν. 

ὅτι, οΘοη͵. (πΘαὖ. οὗ ὅστις): (1) ἐπαΐ, 
᾿πὐτοαποίησ ἱπαϊτ. αἶδο., ΟΥ 

ΒοΟΙηΘ ἸΠ165 ΟαἸΓ, ΒΡΘΘΟΉ, ἴῃ τ ΒΙΟῊ 

8856 10 15 ἴο Ὀ6 οταϊ{ἰθα 1π {Γ8Π5- 

Ἰανπο 6. α.. 1. 0; 8; (2) ὁδ 8), 

οοαλι86, δίηοο, 1, 2, 21; (3) ἴη- 

ἰθηβι ἔνι ηρ ἃ Βιυρουϊαίίνθ, ὅτι 

ἀπαρασκευότατον, α8 π ΡΥ ραγοα 

αϑ γοϑϑίδίο, 1,1, 0. 

ὅτου, ὅτῳ, 866 ὅστις. 

οὐ (ὈΘἴογθ νοῦγθ]β οὐκ Οἵ οὐχ), π6ρ. 

δαν., ποῖ; ϑδοοθπηίθα δὖ {π6 οπα 

ΟΣ 8 ΟἸδΊΒο, 6... Υ, 8, 8; ἴῃ 

απροβίϊοηβ, θχρθούϊηρ [Π6 ΘΏΒΎΘΓ, 

685, 171,1, 290: ἔοι οὐ μή, 566 μή. 

οὗ, αδὕ. οἵ (τγ ΒΙΟῊ 15 [ΠΠ6 ΟἹ] Ὺ ΒΙ ΠΡ 18 

ἕογτη ἴῃ {Π6 Απαθαϑ15), Ὁ]. σφεῖς, 

σφῶν, σφίσι, σφᾶς, ῬΘΙΒ. Ῥτοη. οὗ 

84 Ρ615. (οτῖρ. σροῦ; οἤ. Τιαῦ. 56, 

8:15), ΟΥΓ πηι, οἶο.; Ὀπΐ ἴῃ Αἰτο 

τι564 ΟὨΪΥ 85 τϑθχῖνθ, 8π 6 σθη- 

ΘΙΆΥ ᾿παᾶ]γ. τῆθχῖνο, 1, 1, 8; Ρ]. 

ἐποῳ, ἐποηιδοῖυο8, 1, Ἵ, 8. 

οὗ, το]. 8δᾶν. (δς5), τ γ; 
ἰο α ροϊπξιησπονο, 1, Ἵ, 0. 

οὐδαμῇ, δαν., ἔην. ὯῸ τα, ῬΨ ἢΟ 

ἨιΘαΊ 8. 

μέχρι οὗ, 

οὐδαμόθεν, αν. (ο7. οὐδαμῇ), 7ΥΟΉν ἨῸ 

»ίαζο οὐ χιαγίον. 

οὐδαμοῖ, Δαν. (ο". 

Ῥίασο, ποιῦθοΥ. 

οὐδαμοῦ (εΥ΄. οὐδαμῇ), ποι 676. 

οὐδέ (οὐ-Ἐ δέ), αἴΐον ἃ πθρ., απαὶ ποΐ, 

διιέ ποΐ, πον; Ὀὰΐ θη [Π6ΓΘ 15 

ΠΟ ῬΡτθοθαϊηρ Πθρ., πού δύθηῃη, 

1, 8, 21: οὐδ᾽ ὥς, πιοΐ ουθη, 80, 1, 8, 

Πποιι- 

ΘΌ67., μού, λα δ6 851|.6 ᾿ι6 ατα γτιοΐ 

ἐκ η αδῖα1ο, 11, 2, 10. 

οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν, σθῃ. 

οὐδαμῇ), ἰο ἨΟ 

21: οὐ μέντοι οὔδε ἀπέκλινε, 

οὐδενός, 

(οὐδέ-" εἷς ; οΓ. 

οὐδέ μιᾶς, ΧΙ, 3, 16), ποΐ δυθη, ΟἼΝΘ, 

πιοΐ οπο, πόη, Τ1,, 1: οὐδείς ἃπα 

οὐδέν οἴΐθοη 85 ΠΟΙΏΒ5, ΟΘΟσΊ, 

ποϊπίηρ, 1, 2, 22, 1, 8, 20; οὐδέν, 

85 δᾶν., ποΐ αὐ αἰ, 1, 1, 8. 

οὐδέποτε, 86ν. (οὐδέ- ποτέ), 609}. 

οὐδέπω, δαν. (οὐδέ- πώ), ποΐ πεῖ; 

Βθρδγϑίθα, οὐδὲ νῦν πώ, Ν11, 6, 85. 

οὐθ᾽, Ε66 οὔτε. 

οὐδεμιᾶς, οὐδενός 

οὐκ, Ε66 οὐ. 

δαν. (οὐ-ἔτι), Ὧ0 [ἰΟΉ06Υ. 

ἘῸΓ οὐκέτι μή, 566 οὐ μή, ὉΠΑ͂ΘΙ μή. 

οὔκουν, ᾿πίοτοϑηἑ 81 ρᾶτί. (οὐ-ξ οὖν), 

ἐποι οἤονο ποΐ, θῃ ἢῸ πιθατ8, 11], 

δ, 6. 

οὐκοῦν, ἰΠΐοΙΓ. ρᾶτί. (οὐ- οὖν), πιοΐ 

ἐπ Υ  ΟΥ 6 9 Θχρθούηρ᾽ 8Πη Δ [ἢ γτηἃ- 

{ἰϊν ΘΏΒΜΘΙ 85 [,8ὖ., πΟΊ16, 1, 
Θ, 7, οἷο.; εἶβδο 85 ᾿πίθγθητς8] 

ῬΡᾶτύ., ἐμθη, ἐπ νον, το ἐθθγι, 

ΤΠ 2. 10: 
οὖν, ἃ ροδβύ-ῬοΒβ. ρϑγί.: (1) Θοῃἤττηδ 

ἴοτγ, οσογέαϊγϊῃ; οἵζθη σοοὰρ]θα 

ν ἢ Οὐ σ ρα τί] 165, μέν, γάρ, πάνυ, 

ἴογ ΒΙΟῊ Βηρ. ΠδΒ5 πὸ θαυϊνἃ- 

Ἰθηΐβ; δ᾽ οὖν (αὐδύϊηρ' ἃ ἔδοῦ δπα 

αἸβυ ββιηρ ἃ ΠΥ ρΡού 6515), δὲ ἐπαΐ 

αδ1 πιαῃ. 1, 2,12, (2) 1 ἔθ [18], 

ποιῦ, 1, ἸΣ Ὡ: αοοογαϊησίῃ, ἐ]ιθη, 
οὗπερ, Βίτοηρ  ΠΘηΘα ἔοτμη οἵ οὗ, 

7ιι5ὲ 10.678. 

» ’ 

οὐκέτι, 
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οὔποτε, ἃν. (οὐ-ξ- ποτέ), 6107. 

οὔπω, αν. (οὐ-[- πώ), ποΐ μοί. 

οὐπώποτε, δᾶν. (οὐ- πώ-Ἐ- ποτέ), ἢ ΘΥΘΥ 

μοῖ, πουθγ" θ6ΓΌΥ6. 

οὐρά, -ἂς, ἡ, ἑαϊ!], οἵ ἃ ἄττην, γ6α7.. 

οὐραγός, -οῦ, ὁ (οὐρά -[- ἄγω), 7667" 

ἰοακογ, γοαγηνοϑέ ἡχαη, ἴῃ ἃ 00]- 

ἀπ, ΠΟ Ὀθοδηθ πῃ ᾿Ιϑδᾶθιν 

ψπθη {ῃ6 ἢ]θ ἔδοθα δροαΐ, ΤΥ, 

9, 20, 29. 
οὐρανός, -οῦ, ὁ, ποαύθη., ἐΐι6 5Κγ. 

οὖς, ὠτός, τό (ο7. Ἐπρ. ραγ-οὐα), ΘαΥ.. 

οὔτε, π6ρ΄. 6Ο0η]. (οὐ- τέ), απαὶ ποῖ; 

ποῖον"... ἩΟΥ, 

2 20: Ο οι, οὔτε. --- τε, Οὐ... 

Ὅν ἘΠῚ Ὁ; 5 πὶ 

οὔτοι, δν. (οὐ- τοί), ποΐ ἱπαοοα, 

οογἑαϊηϊῃ ποΐ. 

οὗτος, αὕτη, τοῦτο, ἀθτη. ΡΙΟΠ., ἐ]ι8, 

ἐϊιοϑο; οἴϊθη 8ἃ5 ῬΘΙΒ. ῬΓΟΠ., ἢ, 

5116, ἐξ, ἐθομ, οἰο. ΜΙᾺ {86 τί. 

10 τϑρῸ] Δ τ]ν βύαπαβ ἰῃ {Π6 ῥτϑά. 

Ῥοβίῦ., 1, 1, 9, ]Θ85. ἀβοα στ ἢ 

8 δἰ. 8α]., ΓΝ, 2, ὁ; βοιηθ- 

{ἰπη65 αἰἰγαοίθα ἴο {ΠπῸ ρσϑηαθι οἵ 

{Π6 ργϑᾶ. ποιῃ, 1,1, 7; σΘΠΘΓΑΠ]Υ 
οὗτος ΤΟῖοΓΒ ἴο ννῆηδῦὺ ΡὈγθΟΘαθ5, 

Ὀπύ Ὁ βουιθύϊθβ ΘΟ τΒ ἔου τ ν γα, 

ΘΕΡΘΟΙΔΠν ἴο ἃ οἰδιιβθ ψ ἢ ὅτι, 

ἘΠῚ 9. 17 οὐ πῶς, ΠῚ 1. Χαὶ 

οὗτος, 6 οο, 111, 2, ὃ; ταῦτα 18 

οἵἴϊζθῃ υὑϑοὰ ψΠοΙΘ Εὔηρ, ἸΠΟΓΘ 

παὔαγα ΠΥ 565 ὕπο βίηρ., μετὰ 

ταῦτα, αὐίον ἐ}ιἴ5,1, 3, 9; καὶ ταῦτα, 

απα ἐπαΐ ἐοο, νυ ἢ Ῥατίϊο. 1,4,12; 

ΒΟ καὶ τούτων, 11, Ὁ, 21: ταύτῃ, ἃ5 

δᾶν., 8506. πῃ ψογᾷ. οὗτος οἴξθη 

τοῖθυβ ἴο βοιῃθῦ ῃιηρ ΠΟᾺΓ {π0 

Ῥϑυβοη Δα αγθαβθα, π6 {Ππ|8. οοΥ- 

ΓΟΒΡΟΠΩ5. ἴο μα΄. ἐβέθ, 5. ὅδε ἴο 

Πιῖο. Τῦ Ὠὰ85 βοιηθίϊτηθβ ἃ οοθη- 

[οι ρί ποιβ ἴοηρ, ἐμὶ8. ζοϊίοιυ, 1, 

6; ΠΠΙΠΒΙ: 

οὑτοσί, αὑτηί, τουτί, ἃ ΒτοπρῚ ΠΘπθΘα 

ἴογῃι οὗ οὗτος, {π 5 {Πχ Πᾶνὶηρ 

οὔτε - - - Οὔτε, 

{Π6 ἔοτγοθ οὗ ἃ σοβίιτγο, ἐπι8 ἡη αι 

(7ο]]ο10)}) πόνο, οἕο. 

οὕτω (Ὀοΐογθ ἃ γοῦν], οὕτως), Δαν. 

(οὗτος), ἐ]υιι8, {ην ἐ]υ18 τα, 80, ἴο 

80} α ἀοΟΥ̓66; τοῖθυσηρ ἃ5 ἃ 

τα ΪΘ ἴο γηδῦ Ργθοθαθ5. 

οὐχ, 566 οὐ. 

οὐχί, δᾶν., Βίσθηρσύμοπηθα ἔογστη οὗ 
οὐ, η.υ. 

ὀφείλω, ὀφειλήσω, οἶο., Ὧ 8οτ., ὥφελον 

(ὄφελος), οτδδ; ἴῃ Ῥ855. οὗ Ρᾶν, δὲ 

ἄλτιο, 1, 2, 11; νι ἰπῆη., οπρπμέ; 

Πθποθ ὥφελον Κῦρος ζῆν ἴπ 80 

τπηδύξαϊ 8 016 5, τοοιϊα ἐπαΐ 

Ουγιιβ ττογ8 ἰϊυΐηρ, 11, 1, 4. 

ὄφελος, τό, ΟΪῪ ἔοι πα ἴῃ ΠΟπ. 86 
800., περ, ααἀυαπέαρσο, τι86. 

ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ (γ, ὀπῚὴ, εγ6; ἔχοντες 

ἐν ὀφθαλμοῖς, Κεορίησ ἔπ, ἰρπέ, 

Ἐς 5: 99. 

ὀφλισκάνω, ὀφλήσω, ὦφλον, οτῦθ, δα 
ἥποεα, Ν, 8,1. 

᾿Οφρύνιον, -ου, τό, Ορμγμηίιηι, ἃ 

ΟἿ ἴῃ {πὸ 'Γτοδᾶ. 

ὀχετός, -οὔ, ὁ (ἔχω), οἰαγιηιοῖ, ατέολι. 

ὀχέω, ὀχήσω (ἔχω), ΘΑΥ̓ΤΉ ; ῬᾶΒ5., δὃ6 

οανγῖοα,, γίαο. 

ὄχημα, -ατος, τό (ὀχέω), ἐπαΐξ τὐ]υΐοῖ, 

οαγγῖθ8, υο]ΐοϊο, 111, 2, 19. 

ὄχθη, -ης, ἡ, δα, δῖ {Π. 

ὄχλος, -ου, ὁ, 6,Οιυα!, ἐμγοηο ; οἴξθη 

οἵ σαι ΟΠ] ον ΓΒ, 88 σοηὐγαβίθα 

τ ΠρΡΉ Πρ ΤηΘη, ὁ πολὺς ὄχλος, 

11, 2, 86: ὄχλον παρέχουσιν, αΥὉ αὶ 

γιιίϑβαλοο, 111, 2, 21. 

ὀχυρός, -ά, -όν (ἔχω), ἐμαΐ πιαῃ 6 

Ποῖα, εἰγονς, [ον ἐϊῇεοα; τὰ ὀχυρά, 

δἰγοησηοίεβ, ΤΥ, Τ, 11. 

ὀψέ, «αν. Ἰαΐο. 

ὄψεσθαι, 566 ὁράω. 

ὀψίζω (ὀψ ἐ), 6 οὐ ὁοΉϊο Ἰαίο. 

ὄψις, -εως, ἡ ( ν ὀπῚὴ, ΙοοἾ, αρροαγανοο, 

βίσἢΐ, βροοίαοίε, 
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παγκράτιον, -ου, τό (πᾶς-" κράτος), ἐπι 

»μαποναΐζιηι, αὐτὶ αἰ] οῦϊο οοπἰθβὲ 

σοΙΠὈΙ ηρ Ῥοχίηρ ΜΙ] ττθβῖ- 

1ηρ, ΙΝ, 8, 21. 

παγχαλέπως, δαν. (πᾶς -[- χαλεπός), 

τοῦ παγαϊΐῳ, ιὐὐΐπ το σγεαΐ 

αἰοιψ; παγχαλέπως εἶχον πρός, 

106 76 πϊρσμίμ ἵποοηβδοα αἀσαϊηϑέ, 

ΨΕΙ, 5, 16. 
“παθεῖν, Β606 πάσχω. 

πάθημα, -ατος, τό (πάσχω), 5:  ογἵη, 

ηυ 8 [οΥὐζιίηο. 

πάθος, -ους, τό (πάσχω), δα ῬοΥ Ἴδη 66 

ἐγοιθῖο, ηνϑ [ΟΥ̓ ἐιιηι6. 

παιανίζω, Β80Γ. 

᾿ς ΦαΘαΉ[,Μ, δΐπι ἐπα Ῥαξδαγι, ῬΤΟΡΘΙΙν 

8. ῬΙΘΥΘΙ ἴῸΓ ΠΘ6]Ρ, οΥ οὗ [ῃ8η8- 

σἰνίηρ ΤῸΓ αθ] νου ποθ, ἤΘΠῸΘ 

Ομϑηΐθα 8ἃ5 ἃ δι βοπρ Ρϑΐουθ 

αὐϊδοκίπρ, 1, 8, 17, 8η6 αὖ ἔδθαβίβ 

8 Π6 5Β8οΓΘα ΘΘγθιηἾ685, 111,2, 9; 

ΨΙῚ.Ο: 

παιδεία, -ας, ἡ (παῖς), δγϊησίηςσ τ, 

εαιτιοαΐξίοη. 

παιδεραστής, -ου, ὁ (παῖς -[ ἔραμαι), 

ἔουον' οΓ Ὀομ8. 

παιδεύω, παιδεύσω, οἶα. (παῖς), ἐγαΐτ α 

σμτ1α, οαπισαΐο. 

παιδικά, -ὧν, τά (παῖς), βασυογίέο, 

ααγίζηρ. 

παιδίον, -ου, τό (αἸτη. οὗ παῖ»), ἐπ, απ, 
ομϊα. 

παιδίσκη, -ἡς, ἡ (παῖς), ψοιης στγΐϊ. 

παῖς, παιδός, ὁ, ἡ, ΟΠ, Ὅοψ, Ρ]., 

Ομ αγθη. Τὰ 86 Απαθαβῖ8 8]- 
ὙΔΥΒ Τη886. ἴῃ Β'ηρ, ἐκ παίδων, 

7γοηιν δομποοά, ΤΥ, 6, 14. 

παίω, παίσω, ἔπαισα (ἴον πάριω, Τ,αΐ. 

ραυΐῖο, βέγίμο κοὐ, Γθα7), βἐγίμο, 

βδίγίμα αὖ, βηνϊέο, τὐοιια. 

πάλαι, ἰοπα ασο, ἰοτπς βΐηοο. 

παλαιός, -ά, -όν (πάλαι; ο΄. Ἐϊηρ. 

»αϊαθοσγαρλῃ, οἰς.), οἰα, απιοϊοηέ; 

᾽ 

ἐπαιάνισα (παιάν, 

τὸ παλαιόν, ἔη, αὐτοῖο ἐϊηϊο68, ΤΠ 

4, ἵ, 67. τὸ ἀρχαῖον; σοΙηρ. παλαί- 

τερος, Οἰατ5}), ταί θ᾽ οἱαὶ, ΤΥ, Ὁ, 30. 

παλαίω (πάλη), τὐγοϑέϊο. 

πάλη, -ης, ἡ, τυγοβέϊίηρ. 

πάλιν, δᾶν., δαοῖ, δαοὶ; ασαΐηι, 

ασαΐῃ, οὗ Ρ]α6θ οὐ {ϊπτηθ6. 

παλλακίς, -ίδος, ἡ, οΘοηοιθίη. 

παλτόν, -οῦ, τό (ηδπΐ. οὗ {ΠπΠ6 νϑυθ δὶ 

οὗ πάλλω, δγαπαϊῖβ), 7ασυοϊίη, 

8Ρ6αν (ποῦ 866 Ὀγ {Π6 ατθοῖκρ). 
παμπληθής, -ἔς (πᾶς-[ πλῆθος), ὉΟΥῚ 

μι ηλθγοῖι8, σαϑέ. 

πάμπολυς, -πόλλη, -πολὺυ (πᾶς-[- πολύς), 

ὍΘ νοι, ὉΘΥ σγοαΐ; ἴῃ Ρ].; 

ὉΘΥ ἨιαΉ; ἐπὶ παμπολύ, οὐογ' αὶ 

συαϑὲ οαΐοηέ (ες. ἐπὶ πολύ), ΤΙ, ὃ, 
τ 

παμπόνηρος, -ον (πᾶς-᾿- πονηρός), τι- 

ἐογῖῃ θαα οὐ υἱϊαϊγιοιι. 

πανουργία, -ας, ἡ (πανοῦργος), ουἹἱί- 

ἰαΐη. 

πανοῦργος, -ον (πᾶς-! ἔργον), ἀοΐγτο 

απμευΐηρ; ἴὰπ ἃ Ὀ8α 56η56, υἱϊ- 
ἰαϊηοιιϑ. 

παντάπασι(ν), αν. (πᾶς), αἰΐ ἐπ, αἴ], 

εἰέογίψ, τὐΠιοῖἵῳ; αἴζον ἃ πϑρ., αἱ 

αἷὶ, ἘΠ. Ὁ, 18. 

πανταχοῦ, αν. (πᾶς), δυο. 10}. 6}. 

παντελῶς, δαᾶν. (πᾶς- τέλος), εἰἐξογῖμ, 

«Πο ῃ. 

πάντῃ, δαᾶν. (πᾶς), ἔη, ΘΥ 67} τὐαῃ!, ΟἿ᾽ 

αἰϊ 51α.68. 

παντοδαπός, -ή, -όν (πᾶς), ΟΓ οΥ6}} 

80γ 7, Οὗ αἷΐ βογϑ. 

πάντοθεν, δν. (πᾶς), 7γΟΉν ΘΌΘΥ} 

δῖαο, οἡ, αἰΐ 516168. 

παντοῖος, -α, -ον (πᾶς), ΟΓ αἷΐ 5075 
ΟΥ Κἴηα8. 

πάντοσε, ϑαν. (πᾶς), ἐγ) αἷΐ αἴγοο- 

ἐϊογι8, 667} ψι0 ΠΟΥ. 

πάντως, 8αν. (πᾶς), αἰξοσεΐίζον, αἱ 

απῷ γαΐο. 

πάνυ, ἃν. (πᾶς), τ γῳ, χιϊῖέο, αἰἴΐο- 

φοίμοῦ; Μιὰ πορ., ποὲ αὐ αἰϊὶ, 
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1,8,14; ὙἹΙ,1, 26: πάνυ μὲν οὖν, 

ἐοογίαϊηῖῃ, ΝΤΙ, 6, 4. 
πάομαι, ἃ ἘΠυΒΘΩ͂ ΡΓ65., πάσομαι, 

ἐπασάμην, ῬΡορθίϊο. νῦῦ., 

πΒθ4 ὈΣΥ Χρη., αὐοηπῖγο, μὲ. ἃ 8 

ῬΙ65.,) 90ο85685, 1,9, 19: 17, 8,18: 

ΕΙΣ ΨΙΌ,;ΙΣ 

παρά, Ῥγορ. ψὶῖ ἢ σθη., αδί., δηῇ 

8ἃ.66., δοδῖαθ, σΘΏΘΓΆΠ]ν οὗ ΡΘΙΒΟΉΒ, 

86 88 ἃ σα]6 ρίνίηρ [86 ΟΠ 81- 

δοίθσυιβυϊο Ἰοοϑ]ῦν. 1 ρθη., 

7 γονὴν δοβίασιο, ΚΥοτν ἐπι6 ρΥ᾽ δ6βθηι 6 

Οἵ, ζΥοὴι; οἵ [88 ἀρϑηῦ νυ ἢ μά 55. 

ν 0.5 ΟἿ {πὸ ΤΟΣ ΟἹ» δὴ, 1. 911: 

ψἹ ἢ αδί., δοβίαο, αἵ, ιὐἱέ]ι, πιθαν; 

ΙΓ 8οο., ἐο ἐΐα 846 οἤ, ἴο, 

ἐοιυαγα δ; δαβῖαο, αἰοτρ, 1, 2, 15; 

ΟΥ̓ {πη6, απγῖης, 11, 3, 15: δοη- 

ἐγαγῃ ἰο,11,1,18; οὗ σοτηρ δ ίβοη, 

παρ᾽ ὀλίγον ποιεῖσθαι, ἐγεαΐ α8 οἵ 

γη0 αοοονηΐ, ΝΙ, 06, 11. 

᾿παραβαίνω (βαίνω), 

ὀγϑαΐς (οἵ ἃ τϑϑύν). 

παραβοηθέω (βοηθέω), σο ἐο θεαν ατάὶ. 

παραγγέλλω (ἀγγέλλω), ρα58 {ἢι6 

ἰὐογ7 6, σοηνηϊαηαὶ, οΥ̓οΥ,, αἰγοοΐ; 

ἸἸΏΡΕΙΒ. ΡὈ855., παρήγγελτο, 6ΟΉϊ- 

πιαταῖ5 μααὰὶ θδοη σίυοη, 111, 4, 5; 

ΥΙ, 5, 25; κατὰ τὰ παρηγγελμένα, 

αοδοογαΐηρ ἰο ογάου8, 11, 2, 8. 

παράγγελσις, -εως, ἡ (παραγγέλλω), 

τονε οΓ οὁοηινηναηαὶ. 

πέπαμαι, 

ἐγαΉ 507 688, 

παραγίγνομαι (γίγνομαι), δὃ6 δοδία!ο, 

δ ργοβονηΐ, αὐγῖσο, ΘΟΉϊΟ. 

παράγω (ἄγω), ἰοαα αἰοπ οὐ ὃ6- 

δῖ416, ἰεαα ραϑβί, δγίηρ ζογιρατγαὶ, 

ὑγῖης τέο Τἴγιο, ΤΥ, 6, 6. 

παραγωγή, -ἧς, ἡ (παράγω), ἐγαηι5- 

ονγίαϊίοη. 

παράδεισος, -ου, ὁ (ᾳ ῬοΙΒίΔΠ ποτὰ, 

ΏθποΘ Βηρ, ραγασῖβ6), Ῥα»],, 

σαηιθ- ᾽ 6867. 

παραδίδωμι (δίδωμι), στα ΟὐοΥ,, εἰο- 

ἰΐυ6 7, 8: ὙγΘη 6}; οὗ {ῃ6 ψδίοῃ- 

ΜΟΥ͂, σίυο οἐΐ, ΨΤΙ,3, 34; οὗ {Π6 
σοάᾶβ, σταπί, ΝΙ, 60, 34. 

παραδραμεῖν, 566 παρατρέχω. 

παραθαρρύνω (θαρρύνω), ὁποοτγαρε, 

ΟΠΘον.. 

παραθέω (θέω), γτη ρα8ΐ. 

παραινέω (αἰνέω, αἰνέσω, “ἔ6.. Ῥ»αΐϑε)͵ 

αατῖϑο, οα μοΥ. 
παραιτέομαι (αἰτέω), ἐπ έογοοοο ἔοΥ, 

περί͵ ΝΙ, 6, 29. 

παρακαλέω (καλέω), οαἰΐ ἐο οπε᾽ 5 

δῖεἰο, ἐπυϊέο, βηιοπ; δαω]ιονξ, 

θη οι νασ6. 
παρακαταθήκη; -ης, ἡ (τίθημι), α α16- 

»ροβὶξ (᾿ἰαὐταβίθα ἴο ΟμΘ᾽5 ΟδϑΓΙθ), 

ΨΆΘΕΥ. 
παράκειμαι (κεῖμαι), 116 ῬΟΙΟΥ͂Θ ΟΥ 

τι 6α}, δ ρμαοοα θο ον. 

παρακελεύομαι (κελεύω), φρο» ιοΥ, Υ̓ 66, 

δηοοῖΡασο, ν᾿ αδῦ. 

παρακέλευσις, -εωὡς, ἡ (παρακελεύω), 

δα]ιογίαξίοη, οἸιοογΐης ΟἽ. 

παρακολουθέω (ἀκολουθέω), 

αἰοπῳ τολέλι, αοοοπιραη. 

παραλαμβάνω (λαμβάνω), γεσοῖτο ΟΥ 

ἔαμο Κγοηι; ἑαϊο αἰοτρ ; οἵ οἤἶϊοο, 

βιιοοοοα ἰο, ΝΊ, 4,11. ὙΠ, 8, 234. 

παραλείπω (λείπω), ἰεαῦε αἱ ὁ: 6 5166, 

οηὶξ, μα 88 ὃῃ. 

παραλυπέω (λυπέω), στα ΟΥ Θαιι86 

ἐγοιιδίο. 

παραλύω (λύω), ἰοο86 ἔγοηι, οἵ ἃ 

τυ ἀογ, τγυϑ]υΐρ, ΝΜ, 1,11. 

παραμείβομαι (ἀμείβω, ἀμείψω, 

οἸιαγι 6), ἀθΡ. ταϊᾶ. ἃπα Ρᾷ885., 
οπαηπσο οποβ ροϑβιξίον, 1, 10, 10. 

παραμελέω (ἀμελέω), ποαϊοοΐ, αἰἶδγε- 

σαγαὶ, αΌΒ. οὐ ψ ἢ ρθη. 

παραμένω (μένω), βέαμ δοβδίαο, ΟΥ̓ Ὀῃ, 

γοηιαΐη, ἰομαϊ. 

παραμηρίδια, τά (μηρός, ἐ]υῖσ "), ἐμιῖρ]ι- 
γίοοοβ (οἵ ἃτυηοτσὶ), 1, 8, 6. 

παραπέμπω (πέμπω), βοπα αἰοπῷ ἐδ6 

ἰΐπο, ἀοϑραΐίο]ι. 

παραπλέω (πλέω), βαἱὶ αἰοπῷ οὐ ὃψ. 

7ο]οιυ 
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παραπλήσιος, -α, -ον (πλησίος), Οἰἶ056 

δοβίαιο; [Ὠ θη, {ἶ6, γοβοηνθίϊη0. 

παραρρέω, 801. παρερρύην (ῥέω), οι 

ὃψ, Ν, 8, 8; οὗ βῃονν, γἼ07η. ΟΥ' δἰ 

οὔ αν, 11. 

παρασάγγης, του, ὁ, ραγαβαηρ, ἃ 

Ῥϑυβίδη τηθᾶβασθ οὗ αἰβύδπορ, 

δοουῦ 30 βύϑαθϑβ οὐ 31:5 1165, αὐ 

ΤΑΠΘΙ ἃ Ιηθϑθιγ6 οὗ {1π1η6, ἴῃ 

ὑγανθ!ηρ, Π8η δοῦύμπ] αἸβίδϑηοθ, 

8ηα 50 ψδυγίηρ 'ἰπ Ἰθηρίῃ πὶ ἢ 

[1ῃ6 ομδυδοῖθσ. οὗ {ῃ6 οομπηΐιν 

{γᾶνθυβθα, 

πὰρασκευάζω (σκευάζω), σοὲ γεοασῃ, 

ῬΥΌρανγθ; τηϊᾶ., ἡλαῖσθ Ογν6᾽8 Οτῦη, 

φγοραγαΐίομδ, σοὲέ γοαᾶῃψ, α- 

γατθ6, ργουΐαᾶο; ἴῃ ρῬϑυῇ. ἔθῃβθβ, 

δ6 γεασῃ, ΔΒ. ΟΥ ῚΓ 8οο. 

παρασκευή, -ἧς, ἡ, ργοραγαϊίζογ; ἴῃ 

ἃ Τ]Π1ΠΔΤΥῪ 56η50, αγηναηιθηΐ, 

7ογ6ο,1, 2, 4. 

παρασκηνέω (σκηνέω), Θγγσα}0 θοδίαο 

ΟΥ Ἡ6αΓ. 
παρασχήσω, 5660 παρέχω. 

παρατάττω (τάττω), ἀγαῖῦ 10 5116 

ὃῳ 5146; ἴῃ {π6 ἀγναδαββ ἃ] ἂν 5 

Ῥᾶ55.. δ6 αγαιῦην 0 ἐν θαΐέίο 

ΑΥ̓ΤΑΥ. 

παρατείνω (τείνω), δἰγοίοθ, οὐ, οα- 

ἐοηαὶ. 

παρατίθημι (τίθημι), ριυέ θοδίαα οὐ 

ὈΟΙοΟΥΟ; ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ οὗ ἴοοα, 56 

δΟ΄οΥ 6, 86 706. 

παρατρέχω (τρέχω), γιγ, αἰογ), Υυιην 

δῃ, γι, ἀΟΥ̓Ο88. 

παραχρῆμα, δᾶν., ἑηνηνοαταΐξοῖμ, ΟἽ, 

ἐπ|6 ϑροΐ, γν οαϑῇ, ΝΤΙ, Ἱ, 324. 

παρεγγυάω (παρεγγύη), ρα88 {76 

τουγα, οΥ̓οΥ., Θα]ιονὲ; ὅτε παρεγγυ- 

ᾧτο, τ0].6γ 6 007" το αἱ τῦα5 ρει 5566], 

ΤΥ, 1: 

παρεγγύη, -ἡς, ἡ (ἐγγύη, μίοαοο), 

τον ρα580. αἰοηρ ἐπ γαΉ]}5, 

σοηιηιαηα, ΝῚ, Ὁ, 13. 

παρεδεδραμήκεσαν, Β66 παρατρέχω. 

πάρειμι (εἰμί), δ δοβϑίαο, 6 ργοβοηΐ, 

δὲ αἱ παπᾶ; ψΜιῃ αδύ. οὗ ροβ- 

ΒΘΒΒΟΙ, ΠΠ,8, 9: Π|Ι, 2, 18: οἴξθη 

85 8 γΌ. οἵ τηούζίοῃ, αὐγῖυο, ΘΟΉϊΟ; 

παρῆν, ἸΏ ΡΘΙΒ., ἠέ τῦα5 ροϑβϑίθϊο, 

ΙΝ, 5, 6; α΄. [86 8οο. 80 5., παρόν, 

Υ, 8,3. τὰ παρόντα, ἐΐι6 ργδ5θ6γι 1 

δίαΐο οΥ ἐπιίηρϑ, 111, 1, 84; 50, 

ἢ πράγματα Δααθά, 1,3, 3. ἐν 

τῷ παρόντι, Τη), Οὐι7) ργ6δογ δίγαϊί5, 

ΠῚ 8: 

πάρειμι (εἶμι), 50 ΟΥ ρα88 μ ΟΥ 

αἰοηρ; Θοῆιθ ζογιυαγαὰ (ἃ5 ἃ 

ΒΡΘΔΙτΘΥ), Υ, 1, 3. 

παρελαύνω (ἐλαύνω), αγῖίυα οὐ γίαο 

»αϑέ; γουΐοιῦ, 805. ΟΥ ψ  8οο. 

παρέρχομαι (ἔρχομαι), ρᾳ,85 Ὅψ οΥ 

ἐπ νοι ἢ. ; οὗ ΒΡΘΔΊΚΘΙΒ, ΘΟΉ16. 707- 

ιὐαγα, Ψ, δ, 24: οὗἉ {πτη6, σοὸ ὃ, 

Ῥ}α88, οἴαρ86, 1, 1, 18. 
παρεσχημένος, 566 παρέχω. 

παρέχω (ἔχω), ἤατα αὐ παπᾶ οΥ 

γθααν, Κι 5, διρρῖμ, σίνυο, 

φῬγουΐαθ, πράγματα, 1, 1, 11, Ε66 

πρᾶγμα; ἀγοράν, 11], 4, ὃ; γοΉ(ΟΥ, 

να, 11, ὃ, 13; τη]. σοηἰγῖδιι!" 6, 

ΥΙ, 2, 10; δβλποιυ, αἰβρίαψ, Ν1Ι, 

Ὁ. 

παρῆσθα, 566 πάρειμι (εἰμί). 

Παρθένιον, -ου, τό, Ῥαγἐ]ιογιζιηι, ἃ, 

ἴον ἴῃ Μυβῖϑ. 

ΤΠαρθένιος, -ου, ὁ, ἐῃ6 Ῥαγπϊ]ιοτῖιι5, ἃ 

ΤΊνΘΥ αἸν  αἰηρ ΡΑΡΒΙροΠΐδ ἔγοτη 

ΒΙΓΠγπΐα 8η6 ἢονίηρ ἰηΐο {Π6 
Ἐπαχίηθ. 

παρθένος, -ου, ἡ, ἠηιαΐάθη,, υἱγοίτι. 

ΤΠαριανοί, -ὥν, οἱ (Πάριον), γα ἐν 68 

οΥ Ῥαγίιηι, Ῥαγίαη. 

παρίημι (ζημι), ἰεὲ ρα88 ὃψ, σῖῆυο 

τα, μιοιαὶ. 

Πάριον, -ου, τό, ᾿αγίιηι, 8. ον οἢ 

{π6 Ῥτγοροῃίϊβ. 

παρίστημι (ἴστημι), 56 2166}, Ὀγῖης 

7ογιυαγα, ργοὴοάιμιοο, ναϊὰα. ΝῚ, 1, 
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92. 2. 8ογυ. 8πα 2 ρῇ. δοῖ. (48 Ῥγθβ.) 

᾿πγαηβ., σἐαηπαι θ οὐ δοβίαος , 

8, 10,21. 
πάροδος, -ου, ἡ (ὁδός), τὐαρ Ὀμ, Ρα3- 

8606, 0ᾳ88. 
παροινέω, Δ0Γ. ἐπαρῴνησα (πάροινος, 

σίυοη, ἰο τοῖο, παρά-} οἶνος), ὃδ6 

αγιοη, αοὐ ἐπβοϊοηϊῃ οΥ 

αδιιβίυοῖμ, Ν, 8, 4. 
παροίχομαι, (οἴχομαι), 6 ΦΟΉΊΘ ΟΥ 

Ῥαϑβέ; τὰ παροιχόμενα, ἃΒ ΒαὈδῖ., 

ἐπε ραϑί, 11,4.,1. 

ΠΠαρράσιος, ὁ, α Γαγγπαϑβίαπ, α πα- 

ἐϊυο οὐ ἡππαδίξαπέ ὁ Ῥαγγ]αβία 

ἴῃ Ατοϑδαϊδ. 
Παρύσατις, -ιδος, ἡ, αγῃϑβαΐίΐ5, 

ἀδυρηίοτ οὗ Ασίαχθυχεβ 1, ΠΑ] - 

Βιβίσ δηᾷ ψῖΐθ οὗ Τϑγῖιβ 11, 

Ἰτῖπρ οὗ Ῥουβία, τποῦμου οὗ Ατίδ- 

ΧΘΟΥΧΘΒῚΤ ἀπ οὔ Οντιβίμο γουπῃρ- 

ΘΕ ἢ ἢ ἢ. Ὁ; ΕΠ 4 Ὁ ΕΟΝΕΞ 

Οὑταδ᾽ Π1ξ6,1,1,3. ἘῸΓ ἃ βικθίοῃ 

οὗ Που ομδύδοῖθσ, 566 {π6 Τηὐτοα. 

8.26. 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν, 56. παντός, πάσης, 

παντός, αἷϊ, {Π|6 τὐ]ιοῖο οἵ, ονϊγνε; 

πη Β᾽ηρ..», ΘΥ ΟΥ̓; ΤΆΤΘΙΥ Ξε παντοῖος, 

ΟΥ̓ αἷΐ βογΐβ, ΝΙ, 4, 6; ψη ἀσῖ. 

ΘΘΏΘΓΙΆΠΥ ἴῃ ρῥτγθᾶ. ροϑβὶΐ.: ἴῃ δἷ- 

ὑγὶ. ρΡοβὶύ., ἀϑποίϊπρ τού! ν, οἱ 

πάντες ἄνθρωποι, αἷΐ πιιηνατ- πα 

Ὗ, 6: ἢ; 45 ποιη; πᾶν, πᾶντα᾽ 
ουονἐ]υΐι : πάντες, ουογ οε ; 
πάντα ἃ5 «ἄν. πέξονῖη, ἔνι αἰΐ γ8ὸ- 

δροοίβ, 1, 8, 10; ἐπὶ πᾶν ἐλθεῖν, 

ηναΐοο ουονῃ οβ ον, 111,1, 18: περὶ 

ἐοι αδοῦο 

ουογμέπίης, οὗ αἷϊ τηιρογέαγιοο, 
Ι, 9, 10: διὰ παντὸς πολέμου ἱέναι, 

δ6 οἡ, ἰογηι5 ΟΥἩἨ αὐδοϊιί6 ποϑέϊ- 

ἐΐμ, 111, 2, 8; διὰ παντός, ΘΌΘΥ, 

αἴιυαψ8, ΝΊΙ, 8, 11. 
Πασίων, -ωνος, ὁ, ᾿αβίοτ, ἃ Μορε- 

τῖδΠ, ΡΌΠΟΙΆΙ] ἀηᾶθὺ Οὐτιβ: Π6 

ἀοβογύβ, 1, 8, 1. 

παντὸς ποιεῖσθαι, 

πάσχω, πείσομαι, ἔπαθον, πέπονθα, 

θα) ρογίθηιοο, βου, πὐοῦο, 6 

ἰγραΐοα!; παθεῖν τι, ΘΡΘμἰβίϊα 

ἴοι αἷο, Υ', 8, Θ:;: 65}. σΟΙἤΤΠΟΙ 8ΓΘ 

[6 ῬΏΓΔΘΒΘΒ εὖ 8η6 κακῶς παθεῖν, 

γεοοῖυο θοηοῇ 8 οΥ τη7ιτῃ, 1, 8, 

ὃ; ΠῚ, 83, 7; ἀνθ᾽ ὧν εὖ ἔπαθον, ἴηι 

γοίμγη, [07 ἐπ6 Γαύοῦβ 1 πααὶ γ6- 

οοϊυοα, 1, 8, 4. 

πατάσσω, ΟἿΪΥ ἰπ 80Γ. ἐπάταξα, οΐο., 

δίγίμο, ἐπγιιβέ. 

ἸΠατηγύας, -α, ὁ, Ραΐοσῃαβ, ἃ Ῥοτ- 

Βίδη 1η Π6 ϑτιην οὗ Οντυβ. 

πατήρ, -τρός, ὁ, (Ἰιαί. ραΐογ, Ἐϊηρ. 

7α!ογὴ), ζαΐίμογ. 

πάτριος, -α, -ον (πατήρ), μογοατέαγ, 

αποοϑβίγαϊ. 
πατρίς, -ίδος, ἡ (πατήρ), ξαϊπογϊαπα, 

παΐξΐυο Ἰαπα. 

πατρῷος, -α -ον (πατήρ), Ῥεοϊοπσίηο 

ἴο ογνδῖ8 ξαΐδον, τπποτίξοα, ατὸ- 

ἐοβίναί. 

παῦλα, -ης, ἡ (παύω), ξἐορρίπο Ρίαρε, 

βἰορρίηςφ, ργϑυθνίϊοτ. 
παύω, παύσω, οἷο. (ἸΤαἴ. ρατιοιι8, 

Ἑπηρ. ζοι0), δίορ, Ὀγΐηρ ἴο απ 

παῖ; ταϊα., σθαβο, βίορ, ἰεαῦο οἵ, 

γὲ8::; δὲ ΤΊΣ ὦ. Νν. Ὁ. ὩΣ ΒΒ, 
[ἢ ρθη. οὐ ἢ ποιῃ. ρᾶγίϊο. 

Παφλαγονία, -ας, ἡ (Παφλαγών), 

Ῥαρ]ιϊασοπῖα, ἃ αἰδίσιοῦ οὗ Αβία 

ΜΊηοΙ οἡ ὕπθ βουΐῃ ΒΒοσθ οὗ 6 

Βα ΧΙΠΘ. 

ἸΠαφλαγονικός, -ἡ, -όν (Παφλαγών) 

Ραρπὶασοπίαη, ἡ Παφλαγονική 

(86. χώρα), Ραρμϊασοπῖα, ΝῚΊ, 1, 

15. 

ἸΠαφλαγών, -όνος, ὁ. α Ῥαρ]ίαρο- 

πΐαπ, πα ΐῖυο ο Ῥαρ]ιασοπῖα. 

πάχος, -ους, τό(ο7. πάχυς), ἐϊυϊοϊργι6 88. 

παχύς, -εἴα, -ὐ (ο7. Ταῦ. ρίησιῖδ, Ἐπ. 

γῬαοπιμαογηι), ἐδυϊοῖς, δἰοιιξ, αν 6. 

πέδη, -ης, ἡ (ποῦς, 67. Τιαῖ. 965), Το έοΥ, 

1π 91: τνν 9. 8: 

πεδινός, -ἡ, -ὀν (ο. πεδίον), Παΐ, Ἰουεῖ. 
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πεδίον, -ου, τό (οΥ. πούς), ρίαϊη, Ἰουεῖ 

ἰαγαῖ; ἃΒ ἃ ἢπ8] δἱθιηθηΐ οὗ ἃ οἱἐγ 

πϑηὴθ (1Π|κὸ ΕἾ. -οπαηιρ, Εἱηρ. 

-Ποϊαὶ, 1, 2, 11. 
πεϊεύω, 80Ι. ἐπέζευσα (67. πεζόΞς), 

ἐγαυοῖ οὐ ἤοοΐ οὐ ὃῳ ἰαπα. 

πεζῇ, δᾶν. (πεζός), οη, 7οοί, 1, 4, 18; 

δῳ Ἰαπα, ὟΝ, 4, ὃ. 
πεΐός, -ἡ, -όν (ο7. πέδη, πούς), ογν Γοοί; 

δύναμις πεζή, πη [ατιίγῃ ἤονοο, 1, 5, 

12, ὁ πεΐός, ἤοοΐ 8οιαἱθν; Ὁ]. {1ι- 

7}απέγνη. 
πείθω, πείσω, ἔπεισα, πέπεικα, πέποιθα, 

πέπεισμαι, ἐπείσθην, ρογ δια, ἦη- 

ἄπιοο, κοΐτι οὐογ,, δγῖδε; ταϊᾶ. δηα 

Ῥ855.. δ6 οσοπυϊηοοαι, τὐοτὶ ΟὐΘ1", 

Π6ποθ, οὔδϑῃ, δοϊϊουε. 

πεινάω, πεινήσω, οἶς. (πεῖνα, Πυιιη 67; 

πένομαι, ἐοϊϊ, δ6. ροον, 1,1. ρθημι- 

γα, ρουονίμ), θ6 Ὠπι ΟΥ̓. 

πεῖρα, -ας, ἡ (γ΄περ, 40 ἐπγοιι}), α 

σοΐηρ ΤΠ τοιισῆι, ἐνίαϊ, ργοοῦ; αο- 

ιαϊηΐξαγοο κοτέ}, 1, 9, 1. 

πειράομαι, πειράσομαι, οἴε. (πεῖρα; ο΄. 

1,4. φωροῦῖοῦ), ἔγῃ, αἰξοηιρί, 

γιαΐθο ἐγρίαΐϊ οΥ, 8 ῸΒ., ψ᾿{Π 1πῆη., 

νὰ ΟἿ]. οἰδυβο, 111, 2, 8; οὗ 

ΜΊΓ ἢ σθη., 111, 2, 38, 
πείσας, πεισθῆτε, 566 πείθω. 

πείσει, πείσομαι, Ξ66 πάσχω. 

πειστέον, νΕΥΌ8] οἵ πείθω, ογ6 ηχι5ὲ 

οδοῃ.1 

πελάζω, 80Γ. ἐπέλασα, ἀρργοαοῖι, 

ἄγαιυ ἤδαν' (ἃ Ῥοθύϊο ν}.). 

Πελοποννήσιος, -α, -ον (ΠελόννησοΞ), 

ΟΓ οὐ δοϊοησίηρ ἰο ἐπα Ῥοϊορου- 

η 6818.) οϊοροπηοδίαη, Ὁ]. ἃ5 

Βαθδύ., Δοϊορογηοβίαη5, ΚΙ, 2, 10, 

Πελοπόννησος, -ου, ἡ (Πέλοψ, Ιοῖορ5 

τ-Ε νῆσος), ΓΕΙΟΡΟΊ 6815, ἔΠι6 56 

ΟΓ Ῥοῖορϑβ, [πὸ βοιίῃθτη ρϑῃηΐϊη- 

5188 οὗ ἀτϑϑοθ. 

πελτάζω (πέλτη), 5676 α5 αἱ ροϊξαπΐ. 

Πέλται, -ῶν, αἱ, ᾿οϊέαο, ἃ, οἰΐγ οὗ 

ῬΒσυρίδ.. 

πελταστής, -οὔ, ὁ (πέλτη), ροϊξαϑί, 

ἐαγοροίθθ᾽, σατυγίπρ ὑπ Ἰίσῃΐ 
5Π16]α, πέλτη. 

πελταστικός, -ἤ, -όν (πελταστής), ὃ6- 

ἰοηισίηρ ἰο ρεοϊξαξές; τὸ πελτασ- 

τικόν, ἐῃ6 ροϊξαϑέθ, ἐμ [ἰρ]έ- 

αγηνοα ἐγ00}5. 

πέλτη, -ης, ἣ, 8ηϊια1] 5]υϊοῖα, σϑπθτ- 

8}1}ν ὁυθβοθηΐ-ΒηδΡΘα, ἴῃ 1,10, 12 

Ὁ ΔΡΡΡΘΔΓΒ ἴο ᾿ηθ8ῃ ΡοΪθ; 566 {9 
ποΐθ. 

πεμπταῖος, -α, -ον (πέντε), Ογ, ἐ,6 Π ΓΈ] 

ααν; οἵ ΘοΟΓΡΒθΡ, ἥν ἀαμ8 τιγ- 

διιγ7εα, ΝῚΙ, 4, 9. 
πέμπτος, -η, -ον (πέντε), ἩΠι. 

πέμπω, πέμψω, ἔπεμψα, πέπομφα, πέ- 

πεμμαι, ἐπέμφθην, δ6ηα, ἀοϑραΐοῇ, 

Θϑ0οΥ 7, βοηεῖ τὐογα. 

πένης, τητος, ὁ (67. πένομαι), ἸαΘΟΥΘΥ, 

7ΟΟΥ ἨϊαΊι. ὶ 

πενία, -ας, ἡ (πένομαι), ρουογἶμ. 

πένομαι;, ΟὨ]Υ 'π ῬΓΘΒ. βυβύίθιη, ἐοέϊ, 

ἰαθου,, ὃ6 ῬΟΟΥ. 

πεντακόσιοι, -αι, -α, ἤνυε Πιιπναγοα. 

πέντε, ἴη660]., σε. 

πεντεκαίδεκα, ᾿η6160]. (πέντε-Ἐ δέκα), 

ΤΠ Ἕσεοη. 
πεντήκοντα, [Π6160]. (πέντε), ἢγέῃ. 

πεντηκοντήρ, -ἦρος, ὁ (πεντήκοντα), 

ΘΟ Ι αη (167 οΥ̓ἨΜ ΠΥ πιο. 

πεντηκόντορος, -οὐ, ἣ (πεντήκοντα), (οἱ 

81:1} τοΐί}, ἢ έν οαγ8, ρετδοογ ρον. 

πεντηκοστύς, -ὕος, ἣ (πεντήκοντα), αὶ 

σοπραη οὐ ΠΠμ πιθη. 

πέπανται, πέπαται, 566 πάομαι. 

πεπόνθασιν, πεπονθώς, 566 πάσχω. 

πεπρακέναι, πεπράσεται, 566 πι- 

πράσκω. 

πεπτωκότα, 566 πίπτω. 

πέρ, ρΡοβί-Ῥοβ. ϑποϊίϊο ραγί. τὶ ἢ 

ἰηύθηβῖνθ ἔοσοθ [Ι͂ἢ Αὐίϊο ρσοθθ 

ἴοι πα ΟΗ]Ὺ ἴῃ σοιηροβίςοη τυ ἱ ἢ 

ΤΘ]5, 86] Ρδτίβ., ἐάνπερ, εἴπερ, ὅσπερ, 

ὥσπερ, οἷο. 

πέρα, δᾶν. (γ΄ περ), δεψοπαῖ, ζινγίϊον. 
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περαίνω, περανῶ, ἐπέρανα, πεπέρασμαι, 

ἐπεράνθην (πέρας, Θγ6]), δγΐηο ἴο 

αν Θη αἰ, ΘαΥΤΉ Οἱ, ἀὐοοηιρ δ}. 

περαιόω, -ὥσω, οἷο. (ν περὶ, ΘΑΥΥΉ 

οὐδοῦ, ἐσαη ϑΡΟΥ; τοϊα. ἃ Πα Ρ8Ε5.; 

Ῥα88 ΟΥ̓, 070388. 
πέραν, ἃν. (7. περάω), οτν ἔα ζαν- 

ἐπι} δ(ο, αογῦο85, ἱ, Ὁ, 10 (στ 

56η.); τὸ πέραν, ἐπι6 Γαγέμον δαγς, 

1171, ὅ, 2; πέραν (ΟΥ ἐν τῷ πέραν) 

γενέσθαι, σε ἀοΥΌ885, 1, 5, 22. 

περάω, περάσω, οἴο. (ν᾽ περ, ο΄. πέραν, 

πέρα), 0708. 

ἹΠέργαμος, -ου, ἡ, οΥ Πέργαμον, -ου, τό, 

Ρογυσαηιι8, ἃπὶ Ἰτηρογίδηΐϊ οἷἦν οὗ 

Μνβὶδ. 

πέρδιξ, -ἰκος, ὁ, ἡ (οὕ. Ἑππρ. ραγ- 

ἐγίασο), ραγίγίασαο. 

περί, ΡτΘΡ. ψῖῖ ρθη., αἀδύ., Πα 86ο., 

αγοιπα, αδοιξ: (1) ψὶὶτ ρθη. 

(πονοῖ 1ο0681), αδοιιέ, οΘοπιοογηΐηρ ; 
οὗ ναι, αϑοῦο, περὶ παντὸς ποι- 

εἴσθαι, ἐο σογιϑέαιογ' αἰϊ-Ἰηιρον αν, 
Ι, 9, 16; 5Βο ἴῃ σοι. Υ, 6, 22; ἴῃ 

ΒᾺΡ. 1,9, 7 π.: (2) ψ τ} αδΐ. (Γ816), 

γοπηά, 1, 5, 8; ΝἾἿΙ, 4, 4; (3) ψτ ἢ 

80ο., ΟΥἩ ϑ ΡΙδοθ, αγομηα, αδοιιΐ, 

οἴζθη οὗ 8π ᾿πηρογύδη Ὁ ῬΡΟΥΒΟη 896 

8Δη ἃ Πἰβ βαϊΐθ, οἱ περὶ ᾿Αριαῖον, 

Αγίαοιι8 απαὶ ᾿υΐ5 ἤχθη, 11, 4, 2 ((7. 
ἀμφί, πα Β66 {Π6 ποίθ οἢ οἱ μετὰ 

“Αρτιαίου; 1. ΤΌΣ 1); ΟΕ ἴτπθ, ΤΠ, 1; 

οὗ [Β]η65, περὶ τὰ ἐπιτήδεια ἦσαν, 

αὐογὸ διιδῖοα ετὐὐΐἢ, ἐπα ργουΐ- 

βϑῖοη5, 1Π1, δ, 7; οὗ δοίϊ οῃβ, δος. 

ὁὀοποογηΐης, ἐοισαγα, ἰο, 1, 4, 8, 

Τη σου. Ὀοβιαθ {86 11{. τη δ ϊηρ, 

περι- οἴζθῃ ἀθηοίθβ Βροϑυϊογὶν 

(6. 0...) περιγίγνομαι). 

περιβάλλω (βάλλω), ἐμγοῖῦ αγοιηα, 

δηιῦγασο; τηϊαᾶ., ἐμγοιῦ οπ 56 1} 
αγοιηαῖ, βου ; ὄπισθεν περι- 

βαλλόμενοι τὰς πέλτας, εἰζξϊης 

ἐ]ιοῖν' 5161 615 850 (8 ἐο ΘΟΥΟ}" ἐ]ιο17" 

δαοΐδ, ΝΊΙ, 4,11. 

περιγίγνομαι (γίγνομαι), 6 5106 }Ἵ0 7" 

ίο, αοὐὲ ἐμ6 δοίίον ΟἹ, “ΟΉ ΩΉΘΥ, 

ΊΓἢ σθη.; γοϑεῖ, στ ὥστε ἀπᾶ 

Ἰπῆνγι., . 8;.»0- 
περιειλέω (εἰλέω, 

αγοπηα. 

περίειμι (εἰμί), δ6 5: ΡΟΥΊΟΥ ἐο, δος οὶ, 

8 Ὀ5. ΟΥὙ ΜῚ ρθη. 

περίειμι (εἶμι), σ0 αγοιηα,, 808. ΟΥ 

ψ ἢ 80ο. 

περιέλκω (ἕλκω), αγας αγοιιαὶ. 

περιεστῶτας, 566 περιίστημι. 

περιέχω (ἔχω), 5 Υ̓ὙΟτηΙ. 

περιιδεῖν, 566 περιοράω. 

περιίστημι (ἵστημι), ρίασο αὐοιπα; 

ἴῃ 1η]6., 2 8ΔΟΓ., 8η4 2 φΡοτῇ. δοί., 

1ηΐγα Π5.. ϑέαπαὶ αγοιηαὶ. 

περικυκλόομαι (κυκλόω), 5770 τ. 

περιλαμβάνω (λαμβάνω), 5οΐξο γοιια, 

Θη δ γ06. 

περιμένω. (μένω), ταἱὲ αγοιτιγα!, γ6- 

ηιαΐη, τὐαϊὲ ον}, οαρεοί. 

ἸΠερίνθιος, -ου, ὁ (Πέρινθος), α Ῥογῖη- 

ἐμίανι,, παἰῖυο ο7 Ῥογίηπ ει. 

ἹΠέρινθος, -ουὅ, ἡ, ᾿ογίη τι. ἃ οἷἐν 

ἴῃ ΤΏνδοΘ οὐ {Π6 Ῥτοροηίϊβ. 

πέριξ, Δαν. (περί), γοτη αἰ αδοι; ἃΒ 

ΡΓΘΡ. ψ ἢ σρη., τομηα, Ψ1Ι, 8,19. 

περίοδος, -ουὅ, ἡ (περί-! ὁδός), οἱγοιῖ, 

οἱ οι [οὐ γι 6. 

περιοικέω (οἰκέω), ατ061] αὐοτιηαῖ. 

περίοικος, -ον(περί-" οἰκέω), Ἰ1., αἰτοο11- 

ἤηῷ αγοιηπα: ἃ5 Βα ρβί., α Ρερί- 

Οθοιι8, Ν,1,15. ΤΟ Ῥρουϊοθοὶ ἴῃ 

Τιϑοοηΐα ἡ γΘΓΘ Ῥσονὶποῖίβ]β, βία πα- 

ἱπρ' γυϊᾶτναν θούνθθη {πὸ ὥρϑδι- 

ἴδη5 8η6 {πῸ Ἡρ]οΐβ, οὐ βϑυῖβ. 

περιοράω (ὁράω), οὐογ]οοῖ;, αἰίοιυ, 

Ῥογηιῖξ, ν᾿ δοο. πα ρμΡατγίϊο. 

περίπατος, -ον (περί-Ε πάτος, μαΐ]ι: 

ΟΥ. Ταῦ. ραδβϑβιι5, βέορ, Ἐππρ. ραΐ]ι, 

ρῬερὶραϊοξὶο), ρίασο ον τοαϊκίης, 

ισαῖϊ, ΤΊ, 4, 15. 

περιπήγνυμαι (πήγνυμι), 1Π ῬΆΞ5Β., δ6 

7 γοξοη οη, ΤΥ, ὅ, 14. 

ΤὙαΡ), τὐὐὰρ 
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περιπίπτω (πίπτω), 7αἰ αὐοιιηα, 

Πύιρ οποϑοῖ τιρουι, θην αοο, 1, 

8, 28; ζαϊ1 ἐγ, τοτέῃ, 11, 8, 58, 

περιπλέω (πλέω), 5ατὶ αγοιηα. 

γιαΐθ γοηιαϊη, 

οὐϑῦ; τηϊα., αὐᾳφιῖγο, σαϊΐη, Ν,, 0, 

11: 

περιπτύσσω (πτύσσω, πτύξω, οἴα6.), 

7οἷα αγοιιναῖ, οὐ] αγιρ. 

περιρρέω (ῥέω), ἤοτν αγοιιηα, 1, ὃ, 4: 

Ποῦ οὐ δ᾽ ΟἹ} (οἵ ἔθίϊθι5), ΓΥ, 

9, 8: 
περισταυρόω, ΡΟΙ. ΡῬᾶ585. περιεσταύ- 

ρωμα (σταυρόω, -ὥσω, οἴ0., 7666 

πη, τὐλίῃ, δἐαο8.; οἵ. σταυρός), 81:ι7- 

γοιπα εὐὐέῃ, αὶ Ποη66 ΟΥἹὙ 8ΐα}658, 

Θγηοῖοβο τοί, αὶ δἰοοϊααο. 

περιστερά, -ἂς, ἡ, ἄουο, ρΊ ΘΟ. 

περιττεύω, περιττεύσω (περιττός), δ6 

οὐδοῦ απαὶ αδουθ, οτἰηιηιθοῦ,, οτιέ- 

Πα, ΤΥ, 8, 11. 
περιττός, -ἤ, -ὀν (περί), οὐοῦ απὰα 

αὔουθ, 8106} Πιιοιι8; οἱ περιττοί, 

ουἐγη δολίης οὐ δα έρα ἤχθη, ΤΥ, 

8, 11; τὸ περιττόν, 8ιιγρίιι8, Ν', 3, 

15. 
περιτυγχάνω 

᾿οΐίηι. 
περιφανῶς, δᾶν. (περί--φαίνω), ηιατΐ- 

765 ἐϊῃ. 
περιφέρω (φέρω), εδαΥ ΟΥὦ ΘΑΥ 

αγόοπνα. 

περίφοβος, -ον (περί- φόβος), τι ογοαξ 

7 οαΥ οὐ αἰαγν. 

Πέρσης; -ου, ὁ, α Ῥεογϑβίατ, ἴῃ ἃ ψὶᾶθ 

ΒΘΠ56. ἱπο] παϊπρ 411 Βα Ὀ]θοῖβ οὗ 

{86 ΚΙηρ, 

περσίζω (Πέρσης), 5ρεαῖς Ῥεογϑβίαη. 

Περσικός, -ἡ, -όν (Πέρσης), ᾿ογδίατι,; 

τὸ ἹΤερσικόν, ἐπ6 ᾿ογϑβίαη, 8. Κὶπα 

οὗ ἄδποο, ΥἹ, 1,10. 

περσιστί, αν. (περσίζω), ἔγ, ᾿Ῥογ 5͵αΉ. 

πέταλον, -ου, τό (πετάννυμι ; 67. Τὰπρ,. 

»ρεοίαϊ), Ἰοαῇ. 
πέτομαι, -πτήσομαι, ἐπτόμην, ΠΝ. 

περιποιέω (ποιέω), 

(τυγχάνω), {αἴ τη 

πέτρα, -ας, ἡ (ο7. πέτρος), γΟῸΟΪΣ, Ἴνα.88 

ΟΓ γοοῖ, εἰ}. 

πετροβολία, -ας, ἡ (πέτρος-[ βάλλω), 

α΄ ἐπγοιυΐη ΟΥ 5δίοηιθβ, βἰοηίηρ. 

πέτρος, -ου, ὁ (ο7. Ἐηρ.. ροίγ, οἰο.), 

δ,οΊ6. 

πεφυλαγμένως, εαν. (ἔτοτη ρῬοΥΐ. Ρ855. 

Ρατγύϊο. οἵ φυλάττω), οἡ ΟἾ᾽ 8 

σιιανγα, οσακϊοιιεῖῃ. 

πῇ, ᾿παϑῦ, δαν., ϑῃοὶ το, 2). αν 

τὐαῇ, απμ]οιυ. 

πηγή, -ἢς, ἡ, δργϊησ; οὗ Υἱνϑυβ 

ΟΊ 706, 8] 8.5 Ὁ]. ἴῃ ἴπ6 Απαθα- 

αἴ. 

πήγνυμι, παγήσομαι, ἔπηξα, πέπηγα, 

ἐπάγην, απὸ ἤγηι, οοηρθοαΐ, 

7γόοςξο. 

πηδάλιον, -ουὐ, τό, 5ἐδογῖη ΟΟΥ, 

γα αν. 

πηλός, -οὔ, ὁ (οὔ. Τιαῦ. ραΐει8, ϑιυαῬ}), 

οἷαι, ηυΐγ6. 

πῆχυς, -εως, ὁ, ΚΟΥ ΟΥ̓ ; ἃΒ ἃ Τη685- 

το οὗ Ἰδπρίῃ, {Π6 αἰβύϑποθ ἔσο 

{Π6 ΘἸ]ΌΟν ἴο {86 {1} οὗ {Π τη1414]6 

ἤηρθτ, α οὐδὲ, οη6. 8η64 ἃ Πδ]ἢ 

Οτθοὶς ἔθοῦ οὐ οι 1 Εἰ. 1 1η. 
Πίγρης; -ητος, ὁ, ̓ ͵07.68, ᾿ΠΓΘΥ ΡΥ ρου 

ἴο γγυβ. 

πιέζω, πιέσω, οἶο., ῬΥ688 παν α], τσοῖρ ἢ, 

αοιῦη; ἴῃ {πΠ6 ἀπαθδαϑβὶβ ΟἿ]Ὺ ἴῃ 

Ῥ855., ὃδ6 τὐοϊσΠιοα αοιση, 111, 4, 

48; δ6 παγαὰ ρΡγ68866, 1,1,10; δὲ 

ογοισαῖοα, 111, 4, 19. 

πικρός, -ά, -όν, Ὀἱξέογ. 

πίμπλημι, πλήσω, ἔπλησα, -πέπληκα, 

-πέπλη(σ)μαι, ἐπλήσθην (γ΄ πλα; 6. 

πολύς, πλήρης, Βηρ. {11}, ΠΗ], 

ΤΡ. 10: ' 
πίνω, πίομαι, ἔπιον, πέπωκα, -πέπομαι, 

-ἐπόθην, αγἼη. 

πιπράσκω, πέπρακα, πέπραμαι, ἐπρά- 

θην, ἴαἰ. ρ΄. πεπράσομαι (οῇ. Τιαῇ. 

φγοέϊζιηι, Όγῖ66), 8611. 1π. ΑΤίϊο 
πΒΘ66 ΟἿΪΥ ἰπ {Π6 μὲ, ἴθηβθβ; οἵ. 

πωλέω 8 πα ἀποδίδομαι. 
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πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον, πέπτωκα, 

7α11, 6 5ἰαΐηι; νι εἰς, Ταϊ 

“ρον, 6 Ἰπυοϊυοα γι, Τ1, 8, 18, 

Πισίδαι, -ὥν, οἱ, ἐμια ᾿ϊδταϊαγ5, πα- 

ἐϊυο8 ὁ Ῥὶβιαΐα, ἃ γαοπ πη αϊηοιθ 

οουπῖτυ βου οὗ Ογταδβ᾽ βαύγα ΡΥ 

ἴῃ Αβία Μίμπου. 

πιστεύω, πιστεύσω, οἶο., ἐγιι5έ, αῦο 

σοι άοηοο ἴη, γαῖ οὐ, θοϊτουο, 

αὶ ἀαΐ., τ αὉἢ ᾿πῆη., 1, 9, 8. 

πίστις, -εως, ἡ (πείθω), ἐγιι5:, οοη,}- 

ἄφηοο, σοοῦ Γαΐ, ρίοασο, α881ι7- 

αποο; διὰ πίστεως, γοϊμίη ΟἿ 

σοοα ζαϊί]ι, 111, Ὡ, 8; πίστεως ἕνε- 

κα, ἕο ἐηϑι8 118 ἰομαϊέμ, 111, 

Ἐν Ης 
πιστός, -ή, -ὀν (πείθω), ἐγιιδίῃ, Γαϊέ}- 

{π|, 516, ἐγιιδέιοογέμ, οἱ πιστοί, 

κξῃ6 αϊεϊ [ει], 116 οὗ {Π6 οσουη- 

ΒΘΊ]ΟΥΒ οὗ η6 Ῥουβίϑηῃ Κίηρ; τὰ 

πιστά, ρίοαρα8; 

ἐγένετο, «767 ρμίεασοβ πααὶ θοθΉ, 

οαομαηπροα, ΤΙ, 2, 10; οἷ 11, 4,1. 

πιστότης, -ητος, ἡ (πιστός), Παἰοιτέψ. 

πίτυς, -υος, ἡ (οΓ. Τιαῦ. ρίγυιι5, Ἐηρ,. 

»ῖηο), ρίγπο-γ66. 

πλάγιος, -α, -ον (πλάγος, τό, 5110), 

δἰαἀοιυαμ8, Οδίϊηιο; τά πλάγια, 

Παλῖο8, οὗ πὶ ἅστην, 1Π1, 4, 14: 

ΟἹ, 8, 15; εἰς πλάγιον, ἃ5 δᾶν., 

δἰαοιραμ8, οδἰϊαιοῖμ, 1, 8, 10, 

πλαίσιον, -ου, τό, α γερέαπ σία; πλαί- 

σιον ἰσόπλευρον, εἰ 8ητα76, 111,4,19. 

πλανάομαι, πλανήσομαι, οἴο. (πλανή, 

ταπα ον), τὐαπαϊογ; ταθϑί., οἵ 

ψοταβ, τὐσαγαῖογ, δ6 ἐαΐῃ 5Ρρο] θη, 

ΨΈΕΠΧΊ; 25: 
πλάτος, -ους, τό (πλατύς), ὑγοααέμ. 

ἐπεὶ τὰ πιστὰ 

πλάττω, πλάσω, ἔπλασα, πέπλασμαι, 

ἐπλάσθην(οῇ. Ἐϊηρ. ρΙαδέϊ0), πνοαὶ, 

7αϑ]ιΐονι, δἴναιρε. 

πλατύς, -εἴα, -ὐ (ο΄. Ἐϊηρ. ρίαοο, 

φί]αΐοαμιι, οἰ6.)}, δνοααὶ, τοῖα. 

πλεθριαῖος, -α, -ον, Οὗ {μι6 ἰοπσίῃ οἵ 

α ρμιοεϊγιην. 

πλέθρον, -ου, -τό, ρ]οἐ ιγλη, τὰ ΘΆΞΌΤΘ 

οὗ Ἰοηρσίῃ, 100 ατροὶς ἢ. οὐ 91 

τὰηρ. [{. 

Π]λεισθένης, -ους, ὁ, Ρ͵οϊεδοηιο5, 
8 ΑἸΩΡΒΙΡοΙ ἴδῃ ἴῃ ὑπὸ ὑτοοὶς 

ΘΙΤΩΥ. 

πλεῖστος, -ἡ, -ον, ΕΘ6 πολύς, 

πλείων, πλεῖον, 566 πολύς. 

πλέκω, πλέξω, εἶα. (Ἰμα΄. ρίϊοο, Γο]α), 

ἐιυϊδέ, ρίατί. 

πλέον, 566 πολύς. 

πλεονεκτέω, πλεονεκτήσω (πλέον -ἰ- 

ἔχω), παῦο πῖον α ἐμπαπ, παῦὸ ἐΠι6 

αατναπέασα οὐοῦ (66π.), ἔῃ, (α αὖ.). 

πλευρά, -ἂς, ἡ (ο7. Ἐππρ΄. ρίοιι δ), 

γῆ, 5116, 7) αγ0, σΘΤΈΘΤ ΑΙ] 1π Ρ]. 

πλέω, πλεύσομαι ΟΥ πλευσοῦμαι, 

ἔπλευσα, πέπλευκα, πέπλευσμαι, 5ατὶ, 

σο δῃ 86α. 

πληγή, -ῆς, ἡ (πλήττω), δίοιυν, ἴτι [Π6 

Απαδθαβὶβ ΟἿΪν Ρ]. 

πλῆθος, ους, τό (7. πλήθω), πηιιι{- 

ἐιαθ, ογοισα, πηδοῦν, απιοτιΐ, 

βοαϊοηέ; τὸ πλῆθος, ἔα γαγῖς απαὶ 

ἥἰο, Θοηνηῆιον, δοίαίονβ, 11,1, 81. 

πλήθω, ρΡορίϊα νὈ., δ γιῖ; ἴῃ 6 

Απαθαδῖθ ΟἿΪΥ ἴπ {Πῃ6 ΡῬὮΓαΒΘ 

ἀμφὶ πλήθουσαν ἀγοράν, αϑοιιέ Κι] 

δὲ ζύητο, 1. 8. 1: ΤΙ 1 5’ 

πλήν, δᾶν. οΟΥ σοη]., δα!οορέ, βαῦθ 

ἐμαΐ; αἴ5ὸ Ῥσθρ. στ ρθη. 

πλήρης; -ες (πίμπλημι), ζε1, {πι|| οἔ, 

τὶ ρθη.; οὗ ρᾶν, ἐπὶ Κεῖ, ΤΙ, 

ΘῈ ΘῈ 

πλησιάζω, πλησιάσω, οἰὁ. αρργΌοασῖι, 

αν αι πΘαΥ, 8. οὐ ψ ἢ αδί. 

πλησίος, -α, -ον, πθαν. ΤῊΘ Ροβ. 

Ϊϊβ. Του πα 'ἴπ ΡτοβΘ ΟἷΪν ἴῃ {πμ6 

δᾶν. πλησίον, Ἠ6α7, Οἴοδα Ῥμ; 

πλησιαίτατος, 1, 10, 5; ΥΙΙ, 8, 29. 

πλήττω, πλήξω, 2 ρῇ. πέπληγα, 2 80Υ. 

Ῥᾶ55. ἐπλήγην (67. Ταῦ. ρίατσο, 

δέρμα, ρίωσα, δίοιν, Ἐππρ. αρο- 

»ίοω), δίγίμο. ΤῊΘ δοῖ. ἰ5 {016 

Ἐ5Θα 1ἢ ῬΓΟΒΘ. 
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πλίνθινος, -ἡ, -ον (πλίνθος), ΟΥ̓ ὈγίοΙ, 

δγῖοῖο. 

πλίνθος, -ου, ἡ (οΓ. Ἑπηρ. ρέῃ, 

Πηῆπε9), δυῖοῖο. 

πλοῖον, -ου, τό (πλέω), Ὀοαΐ, τυο886], 

οὗ 8ὴΥ βογῦ ἔγοζη 8. 806 (πλοῖον 

μονόξυλον, Υ', 4, 11) ἴο 8. γΥ8ΥΒΠΙΡ 

(μακρὸν πλοῖον, Κ΄, 1, 11). ἀΘηο1- 

817, ἈΒΟΥΘΥΘΙ, ΤΘΘῊ5 

ἐγαηϑρου οὐ πιου απ ηνατ., Θο- 

ἰγαβίθα ψιὶςῃ ναῦς ΟΥ τριήρης: 566 

19, ἸΠΠΗ: 

πλοῦς, πλοῦ, ὁ (πλέω), α β8αϊϊίηρ, 

νομαρθ. 
πλούσιος, -α, -ον (πλοῦτος, τῦοαϊ}}), 

γΊ0}.. 

πλουσίως, δᾶν. (πλούσιος), ἦη, τυοαϊέ]ι, 

γιο]ῖ ; ΘΟΤΩΡ. πλουσιωτέρως, 1,9,16. 

πλουτέω, πλουτήσω, οἶα. (πλοῦτος), δ6 

γΊο ἢ. 

πλουτίζω, ροτῖ. πεπλούτικα (πλοῦτος), 

Θηγο. 

πνεῦμα, -ατος, τό (πνέω: ο. Ἐπρ. 

φηηεοιηναξίο), τοῖπαὶ. 

πνέω, πνεύσομαι, 

ὀγϑαΐίϊιο. 

πλοῖον 

ἔπνευσα, δίοιι!;, 

πνίγω, ΘΟἤΟΙΟ; Ῥ855., δ6 αγοιυηπεα, 

ΝΠ 1, ΖΟς 

ποδαπός, -ἤ, -ὁν, ἔγοτι τὐπαΐ σοτιη- 

ἐγ}, τυ θη 6. 

ποδήρης,; -ες (πούς-:- γΧαρ), γεαοϊίης 

ἐο ἐπε Γοοέ (οἵ 5816165). 

ποδίζω, ΟΥΪΥ ἴπ Ρϑυΐ. ρᾷββ. ρᾶγίϊο., 

πεποδισμένοι, ἔοίέίογ, Πποδθϊο, 111, 

4, 85. 

ποδῶν, 566 πούς. 

πόθεν, δαν., τὐπόηοο, ἔγροην τὐπαΐ 

80ΊΈ 706, ποιυ. 

ποθέν, ᾿πα θῇ. 8αν., 6Θπο] το, 7γΌηι 

50Ή 610 }.67}6 ΟΥ' Οἰ Πι6 7. 

ποθέω, ποθήσω, Οἰ6. (πόθος), ἸΟΉΩ, 

ψΘαΤΡΉΝ. 

πόθος, -ου, ὁ, ἰοηιίης. 

ποί, ᾿ποῇ, δαν., δῃο το, βοηιο- 

ιὐ]υϊέπογν, 8Βοη οι  Π 676. 

ποιέω, ποιήσω, οἶο., ηταῖθο, (0, ρ67- 

7ογηυ, γοηᾶου; οἴζθη σὶτῃ ἔτο 

8605., ὈοΟΐΠ ΠΟΆΠΒ, ΟΥ̓ ΠΟῸΠ 8πᾶ 

86}:. ἢ. 1.2. 1. 9. Ὁ; γέ αδοι, 

Θαλι86, ἢ 866. 8πα 'πῆη., 1, 1, 

4, οΥ να ὥστε 8η4 ᾿1πῆη., 1, 6, 2; 

Ἰηναρίηο, αϑϑιυηιθ, τὶ τ 866. πα 

1ηῆη., Υ,, 7, 9: ΨΘΙῪ ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΥ εὖ 

ΟΥ κακῶς ποιεῖν, ἔο δοηο ἢ , τη, το, 

ἢ 866. οὗ ΡΘΙΒΟΗ, 1, 4, 8; 8160 

ἀγαθόν, κακὸν ποιεῖν, νχι ἢ 8οο., 1, 

9. ἘΠ ΤΆΤ ΘΙ. ἢ αν ΓΝ 2, 23; 

νγ]ἢ ἐκκλησίαν, σοῦ ογιο, 1, 4, 12: 

οὔνθη σι δᾶνβ, 1, 1,11, Μ|ά. 

ΒΙΤΏΠ]ΔΙΡΪΥ 5661; 8150 ἔγθα ΘΠ 

ψΓ ν ΟΡ 8] ΠΟΌΏΒ, ἔουτηΐϊ ηρ ΟΠΘ 

1468, ἐποιεῖτο -- ἐπο- 

ρεύετο, 1, 7, 20; οἴξζαπη ἴο 6 τϑθῃ- 

αἀοΥθα σοι ηΐ, οβίθθηι, περὶ παντός, 

πολλοῦ, πλείστου, 1, 9, 10, οἕο.; 

εὕρημα ἐποιησάμην, 1 οοπμπΐοα τ α 

»ῖεεο οΓ σοοα ἰπιοῖρ, Τ1, 3, 18; ἴῃ 

Υ, 8, ὅ, βαῦο ηνασῖθ ἔου' ογι 56}, 
ἀνάθημα. 

τὴν πορείαν 

ποιητέος, -α, -ον (γ6ΥὈ 8] οὗ ποιέω), 0 

δ6 ἄοηο, ἐπαΐ ηνι5έ δ 6 αἴοτιο, νυὶ ἢ 

οὐ ιτποαυΐ΄ δύ. οὗ ἀρϑηΐ. 

ποικίλος, -ἡ, -ον (οΓ. Τιαῦ. ρίησο, 

γῬαϊηε), σπνηαγϊοσαΐοα, Ο0Γ ἩιαΉ 

οοἴονβ; ἑαϊξίοοορα, Υ΄,, 4, 52. 

ποῖος, -α, -ον, ἰπηΐθυτορ. ῥτγοη., οὔ 

τυπαΐ 8ογὲ οὐ πίηπα, τυὐπαΐ. 

πολεμέω, πολεμήσω, οἔο. (πόλεμος), 

λα 6. 106}7᾽, ΘαΥΥ ΟἿ, τ0αν, 805. 

ἢ αδί., ΟΥ ΜΙ πρός Δ ηΠ 806. 

πολεμικός, -ἤ, -όν (πόλεμος: ο7. Εΐηρ. 

γῬοϊοηυῖο), Πέξοαι ΚΟΥ τραν', 5] 116 α 

ἤν τὐαῦ, υϑαγίμο; τὸ πολεμικόν, 

βίσηαϊ οΥ δον Κον ϑαξέϊο, ΤΥ, 3, 

29; ΨΙ!, 8, 33; τὰ πολεμικά, ηγὶϊ- 

ἑαγῳ αλϊν»5, 111, 1, 88, 43. 

πολεμικῶς, δαν. (πολεμικός), ἴῃ, α 

Πποϑβέϊϊο τιαπηοῦ; 

ταταῦ ΝῚ. 1, 1: 
ΒΌΡ. πολεμικώ- 
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πολέμιος, -α, -ον (πόλεμος), ρεογ αϊγ- 

ἕηῷ ἰο τὐαν᾿, ἐπι6 οηθην 8, ποϑέϊο; 

τὰ πολέμια, ηνὶϊξανγ! πιαΐξίον 8, 1, 

0, 1; οἱ πολέμιοι, ἐππ6 Θηοηι!; ἡἣ 

πολεμία, 6 φημ θη} 8 Οοτγ, 

111, 8, Ὁ. 
πόλεμος, -ου, ὁ, 10α7.. 

πολίζω (πόλις), οι αὶ οἰέῃ; πὶῦῃ 

χωρίον, οοἰοηΐξο, ΝΊ, 0, 4. 

πολιορκέω, πολιορκήσω, οἴο. (πόλις -Ἐ- 

εἴργω), δοβίοσο, ἡγυυο8ΐ. 

πόλις, -εως, ἡ (κῃ ἴο πολύς), οἵέξῃ, 

δίαΐο; αὖ ΑΙΠΉΘΠΗ5, ἐδ οἱέῃ ΡΥΟΡΟΥ, 

ἐμι6 αογοροϊῖβ, ΝΊΙ, 1, 21. 

πόλισμα, -ατος, τό (πολίζω), ἐοτυγι. 

πολιτεύω, πολιτεύσω, οἷο. (πολίτης), 6 

α οἰξίζοη,; ἔγϑοὶν, ζυο, 111, 2, 260. 

πολίτης, -ου, ὁ (πόλις), οἰξίξοη. 

πολλάκις, Δαν. (πολύς), οἤέοη. 

πολλαπλάσιος, -α, -ον (πολύς), Ὡ)) ΟΊ} 

ἐϊηλο 8. (5. Ἡλι ΟἿ, ΟΥ ἨλαΉ. 

πολλαχῇ, δἃαν. (πολύς), ἦν ἠϊαη 

»ίαοθ5, οὔέοη, ΝΙΙ, 3, 12. 

πολλαχοῦ, δεῖν. (πολύς), ἦγ, ὨϊαΉ 

»ίαςο5, οὔίοη, ΤΧ, 1, 28. 

πολυάνθρωπος, -ον (πολύς- ἄνθρωπο»), 

Ῥορπηιίοιια, ἐδπτοϊοῖ ροριαΐοα. 

πολυαρχία, -ας, ἡ (πολύς- ἄρχω), γε16 

οΥ σοηιηιαηα υοϑίοα ἔπ ἩιαΉ, 
ΜΙ, 19: 

Πολυκράτης, -ους, ὁ, οϊμογαΐος, δι 

Αὐμρηΐδη, οδρύαϊη ἴῃ ὑπ ατθοὶς 

ΘΙΤΩΥ. 
ἸΠολύνικος, -ου, ὁ, Ροϊμψηῖοιι 8, ἃτη- 

Ὀαββδάον ἔσοιη ΤῊΪσοη τὸ {Π6 

Οτοοῖκ ϑυην. 

πολυπραγμονέω (πολύς-- πράττω), ὃ α 

διι8η} δ 61} ΟΥ Ἠγοα]ε116)". 
πολύς, πολλή, πολύ (ο7. πλῆθος, πίμ- 

πλημι, Ταῦ. ρῖιι8 ἃ 56 ρ[ιγίηλι 8, 

Ῥὰηρ.. Κιε11). ᾿λλιο}., ἡναη, οἵἴζθη ἴο 

Ὀ6 τοηᾶρυοα σγοαΐ, 7αν, ἸΟΉΩ, 
ηυϊσ]έμ, {π|1], οἰο. Οἴζθη 1οϊποα 

ἴο 8 ΠΟΙΟῚ 86]. Ὀν καί, ΠΘΙΘ 

Ἑηρ,. οΥ{8 [Π 6 οΘοηπθοῦϊνθ, πολλὰ 

καὶ ἀμήχανα, ηιαη! αἰἰἢ)οι 168, 

11, 8, 18; τὸ πολύ, ἐπ.6 σγοαΐογ' 

»ραγέ, ἐΐι6 ηἠιοϑβέ, 1, 4, 13; οἱ πολλοί, 

ἐΐι6 ἠιοϑβί, 11, 3, 16; δᾶιν. οχρυϑδβ- 

ΒΙΟΠΒ, πολύ, γ1ι0}.,) 67}, ζαγ, 

ΟὨΙΘῆνγ νι οομρ. δηᾶ ΒῈΡ. 

8.415.: 580 πολλῷ, τὶ σοιῃρΡ., 11, 

Ὁ, 92; πολλά, ἔπ, ἡϊαγ} γοϑροοίξ, 

οὔίοη, ἸΨΧ, 3, 2; ἐπὶ πολύ ἃπᾶ ὡς 

ἐπὶ τὸ πολύ; 566 ἐπί. περὶ πολλοῦ 

(πλέονος, πλείστου) ποιεῖσθαι, 566 

ποιέω. (ὑΟἸΏΡ. πλείων, πλεῖον, ὨΟΥΟ, 

σγοαΐογ, νὶϊ ἢ ΒΙΠ]ΠΑΥ τᾶηρθ οὗ 
τηθϑηϊηρβ; πραΐ., ἃ5 δαᾶν., πλεῖον 

ΟΙ πλέον; ἐκ πλέονος... ἔφευγον, 

ἐοοΣ ἤσπξ τὐπθη, αὐ α σγοαΐον 

αϊδέαλοο, 1, 10, 11; 5ΒῈΡ. πλεῖστος, 

τὴ, τον, ηϊοϑὲ, οἴζθῃ τυ ἢ ὥς ΟΥἿ ὅτι, 

ἐπ6 ηιοδέ ροϑβϑίθιο, 1, 1, Θ;; οἴξϑθῃ 

ἃ5. ΠΟΙᾺ, οἱ πλεῖστοι, ηιοδί, {716 

ηιοϑδέ, 1, Ὁ, 13; πλεῖστον, πλεῖστα, 

8ἃ5 δᾶν., ηϊοϑέϊμ, σοηοναῖϊῃ, 111, 

2, 81: Ψ11, 6, 85; ὡς πλεῖστον, α8 

7αν α8 ροϑβϑῖδιο, ΤΙ, 2, 12. 

ἹΠολύστρατος, -ου, ὁ, Ροϊῃείναΐζιιξ, 

8η ΑΥΠΘπΐδη, ἔαίπου οὗ Τινοὶαβ. 

πολυτελής, -ἔς (πολύς -[- τέλος), ΟΥ̓ 

σγοαΐ ργῖσο, οοϑέϊῃ. 

πομπή, -ῆς, ἡ (πέμπω), ὁβϑοογέ; 56ῃ- 
ΘΡΆΠν ΒΟΪΘ Ῥ͵Οοθϑβίοη, ἴῃ 

ΠΟΙΟΥ͂ οὗ ἃ ΡΟ, Υ͂, ὅ, ὅδ. 

πονέω, πονήσω, οἷο. (πόνος), 1007}, 

ἰοἱϊ, ἰαῦον; νυὶῦῃ δἀοο., φαγην δ 

ἰαῦον, Ν11, 6, 41; τὰ πεπονημένα, 

παναδυρ8 πὐπαϊονσοπο, Ψ11, 0,10. 

πονηρός, -ά, -ὁν (πόνος), ΡΓΟΡΘΙΪΥ, ἐοτἰ- 

80Ή16, ἰαδογίοιιϑ; ἴπθη, 2ΟΟΥ͂, 

αὐον μι ο855, δια; πονηρόν, α 

ιὐγοϊοποα αὔόαϊῖν, 111, 4, 85; ὁ 

πονηρός, αἱ υἱϊαϊΐη,, 11, 6, ῶ9; ο΄. 

ΤΙ, 5,21; ἵἱπ ΥἼΙ, 1.59. ποϑεϊϊδ. 

πονήρως, δν. (πονηρός), τοῖέ], αἰἐ[)- 

οπἰ. 

πόνος, -ου, ὁ (πένομαι), ἐοτϊ, ἰαθο ", 

1007}, παγα δ ρ. 
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πόντος, -ουὅ, ὁ, 86; ΘΘΠΘΓΆΙΠΥ 8ἃ5 8 

ῬΙΌΡΟΡ Πϑιηθ, ἔμ ἐπιαῖϊηθ ΟΥ 

ΒίαοῖΣ ϑεα; ἤθποθ Ροηίι5, {Π6 

τϑοΐοη δροαῦ π θα χῖπο, Κ,0, 15. 

πορεία, -ας, ἡ (ΕΓ. πορεύομαι), α σοΐηρ; 

7ου νη θη, ἡναγοῖι, γοασα. 

πορευτέος, -α, -ον (γ6 708] οὗ πορεύο- 

μαι), ἐπιαξ ηυιιδέ δ6 ἐγαυνογϑβοα, 11, 

Ὁ, 18: ᾿ΠΏΡΘΙΒ. πορευτέον ἡμῖν, τῦ6 

ηυι8ὲ ηναγοῖι, Τ1, 5, 18 ἢ. 

πορεύομαι, οἰ6., Ῥᾶ585. 

αδρΡ., φο, ἐγασυοῖ, πιάνο; σιν 

800. οὗ τορίοῃ ὑγανθυβθα, ΤΥ, 4,1; 

ο΄... 4.13. 
πορθέω, πορθήσω, οἴ6. (πέρθω, 860), 

ρἰιαάον, γυνασο, ἰαμ τὐαϑέθ. 

πορίζω, ποριῶ, ἐπόρισα, πεπόρικα, πεπό- 

ρισμαι, ἐπορίσθην, Ὀγΐηῳ ἰο, ζ{}}- 

ηΐδ]ι, βδιιρρίῃ, ργουΐάο; τηϊά., 

ϑδιιρρίῳ οπ 861 Γ ιὐτίῃ, οδέαϊη. 

πόρος, -ου, ὁ (γ΄ περ), τῦαψ ἐπγολῖιοῖι 

ΟΥ αΟ7088; Οὗ ἃ Τῖνου, ἤογα, ΤΥ, 

9, 15, 20; 1ὴ ΡΌΠΟΓΙΒΙ, ταν, Πι6ΟΊ.8, 

ΤΙ, ὅ, 20. 

πόρρω (πρό), [α΄7' οἵ, 7α7} ΖγΟΉν 

(6 61η.). 

πορφυροῦς, -ἃ, -οῦν (πορφύρα, ἔΐ6 

γχῖγθα;, [Ππ6 Β8611Ηῆ5} ἔγοτη ψ ]ο ἢ 

ῬΌΓΡΙΘ αγϑ νγχὰβ ορίβϑὶ θα), ριῦ- 

»ίο. 

ποσί, Β66 πούς. 

πόσος, -ἡ; -ον, ἸΠΓΘΥΤΟΡ. ῬΤΟΏ., Ποιῦ 

σγοαΐ, μοῖῦ ἴαγοο, ποὺῦ ἠνιοῖι; 
Ρ]., ποιῦ ἠναη. 

ποταμός, -οῦ, ὁ (οὔ. ἱρροροϊαηηιι8, 

“Μηοβδοροΐξαηιῖα), γίυογ,, βίγοαηι, 1, 

2, 25, οἴο. ΤῈΘ 8106 οὗ [Π6 ΤΙΥΘΙ 

Ββίδη 8. Τρ] .]Υ ἴῃ δἰ]. Ροβὶ- 

{Ἰ1οη. 

ποτέ, ᾿Ἰπα θῇ. 8ᾶν., ϑῃπο ἰο, αὐ ατ 

ἐϊηνο, Ομ 66, 661; ὅποι ποτε, τ 6 ΥῸ 

ἐν, ἐπ «ὐονῇα, 111, Ὁ, 13; εἴ ποτε 

καὶ ἄλλοτε, ποιυ, ἱΓ ουον, ΝῚ, 4, 12, 

πότερος, -α, -ον, ᾿Ππύθυτορ, ῬΙ͵ΌΏ.; 

αὐ]υῖοῖ, ΟΥ ἔσο; ἮΘΠΟΘ πότερον, 

πορεύσομαι, 

ἰηΐουτορ. δαν., τομοίπον, ἱπΐτο- 

ἀποϊηρ᾽ ΒΙΙΏΡ]6 αἀθϑίϊοηβ; πότερον 

{πύπερα) - ο- ἢ, ὩΠΘΥ ΠΟΥ -.. « ΟἿ᾽; 

τηὐτοσποῖηρ δἰθυηδίννθ α1165- 

{1οπ8, αἰτοῦ οὐ ἱπαϊτϑοῦ. 

ποτέρως, ᾿π΄θττορ. αν. (πότερος), 7) 

«οἰυΐοῖι ΟἹ ἔιῦο τα}. 

ποτήριον, -ουὐ, τό (πίνω), αἰγγης 

οι. 

ποτός, -ἡ, -όν (γΟΥ08] οὗ πίνω), αγλγ1- 

αδίο; πϑαΐ. τὸ ποτόν, αγγ, 1, 10, 

18; σῖτα καὶ ποτά, Γ[0οα απαὶ αγζηΪ;, 

11.5.3; 21. 

πότος, -ου, ὁ(πίνω), ὦ αγἼηπίης οι, 

δαπητιοί. 

ποῦ, ᾿ηὔθτγ. 86 ν., 10}}67}6. 

πού, ᾿ηποῇ, 8αγν., ϑῃο! ἰς, 80Ώ16- 

αὐἤιονο, απμιῦπογο; Μἰῦ ρθη., 

11, 4, 28: ροῦῆαρϑ8, οΓ δοιιγ786, 

Ἷ 1.153: 

πούς, ποδός, ὁ (Τ)αύ. ρ68, Βηρ. ζοοΐ), 

7οοέ, ἴθ ἴΠ6 110. ΒΘηΒ6. 8Π6 8ἃ5 ἃ 

πη] οἵ ΤηθαΒαγο, 1199. ἴη.; ἐπὶ 

πόδα ἀναχωρεῖν, γοΐγοα ιτὐπῖϊ6 

71αοΐηρ {π6 706, Ν, 2, 52. 

πρᾶγμα, -ατος, τό (πράττω), ἐϊυΐηρ 

ἄοηο, ἐπῖηπο, αοἱ, αορα, α  αΐν; 

ἐγοιθῖο, ΤΥ. 1, 117; ἴῃ [Π18 56 η86 

ΘΟΙΏΙΊΟΠΙΪΥ Ρ].; πράγματα παρέχειν, 

νι ἢ αδ΄., απηοῃ, σῖυθ ἔγοιθθ 

0: ΠῚ: 11: 

πραγματεύομαι (πρᾶγμα), δὃ6 διιδῃ αἷ, 

8665 ἐο ὑγίηρ αδοιιέ, ΤΙ, 6, 85. 

πρανής, -ἐἔς (πρό), δοηιξ ἐογισαγα, 

Πποαασϊοτο, 5ΐθορ; εἰς τὸ πρανές, 

Βύγσαϊρῃς αἀοιῦν 11, 111, 4, 25, 

κατὰ τοῦ πρανοῦς, αΟτύῦΉ, {6 510}6. 

ΤᾺ} 8:28: 
πρᾶξις, -εως, ἣ (πράττω), διιϑΐγι688, 

“μη αογνξαϊῖηο, δηἐοΥ ΡΥδ86, 50 Θηιῖο. 

πρᾷος, -εἴα, -ον, σΘΗ. Ρ]. πραέων, ηυϊίαὶ, 

ἐαηηιο, 1, 4, 9. 

πράττω, πράξω, ἔπραξα, πέπραχα, 

πέπραγμαι, ἐπράχθην, (0, 67) ΟΥ̓, 

γί ἴο ρα85, οἰεοοί, ηναθασ6, 
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ἐγαγπβαοί, πορσοίϊαΐξο, εἰς.; οἵ 

τποηθυ, οαασέ (ἢ ὕννο 8005.), 

ΨΙΙ 6: 1} νἱῦα δανῆν 85. εὖ 

(καλῶς) ΟΥ κακῶς, ᾿π΄γ 8 η8., 776 

1611 οὐ 11,1, 9,10; 111,1, 6. 
πρᾷως, Δαν. (πρᾷος), ηυϊαϊψ, τυ} ϊῃ. 
πρέπω, πρέψω, οἶο., 6 Πἰίζηρ ; ὃ6 δο- 

ὁοηνΐης, διυϊξαθιο, νυ ἀαῦ., 111, 

2, Ἵ; ᾿πὰρ615., ὲ 8 Πἰίηθ οὐ 

φύορϑυ, Μιλα ἴηῆη., 171, 2, 10; 

67:1.9.0. 
πρεσβεία, -ας, ἡ (πρεσβεύω), Θηιθα 88}. 

πρεσβεύω, πρεσβεύσω, οἰ6. (πρέσβυ"), 

80706 α8 απ δα 55 (ἸΟΥ.. 

πρέσβυς, -έως, ὁ (Εηρ. »γ6δθ 67, 

φηιοβ), οἷά, Ῥοϑίϊς 8]. Τὴ {Π6 

Απαθαϑὶα ΟἿΪΥ ἴῃ οοιηρ. ἃπᾶ 

ΒΌΡ. πρεσβύτερος, 1, 1, 1, πρεσβύ- 

τατος, 11,1,10. ΑΒ Ββαθβύ., ΟἹΪΥ 

ἴῃ Ρ]}., οἱ πρέσβεις, Θγυῦο 8, ΟἩι- 

θαδϑδαάογϑβ, 111,1, 28, 
πρεσβύτης, -ου, ὁ (πρέσβυ:), οἷαἰ ἩϊαΉ. 

πρίασθαι, 566 ἐπριάμην. 

πρίν, θη ρΟΓΆ] ΟΟΠ͵]. (πρό), ν 

ἱπῆη., δ6 7076, γαγοῖμ, αὐνιεϊϊ, 1, 4, 

18, οἷα.; σὶϊα ἱπαϊο., ἄν, ψὶῦ 

Β]., 8ηα ορῦ. (7. ἕως), αὐγεϊτ], 

θ6Γογο, οἰ ἣν αὔθ πθρ. οἸαιι568, 

1,1,10; πρόσθεν... πρίν, 1,1,10; 

πρότερον . . . πρίν, 1171, 1, 16; 

πρὶν ἤ, χῖῦ ἢ πη. ΤΥ], ὃ, 1 η. 

πρό, Ῥτθρ. ψὶῦη ρθη.,; οἵ Ρ]δθθ, 

θ67}ογο, ἦν Κγογιέ οἵ; οἱ {ἴιηθ, 

θοἤονο; 8150, ἔμ, ἀο[οιι86. οἵ, ΟἿ 
θο]ναῖ ο, 701; πρὸ τῶν τοξευμά- 

{πο των, ὦ αοήοηδε αρσαϊγιδί 

αγγοιῦ8, ΝΤΙ, 8, 18. 

προαγορεύω (ἀγορεύω), Ογιγηούλγ6 6 

»ιιθ!ϊοῖψ. 
προάγω (ἄγω), ἰοεαα Τονιυαγα; ἰαΐν., 

σο 7ογιρανα, αἀὐαλοο, ΝῚ1,Ὁ,0, 11, 

προαιρέω (αἱρέω), ἑαϊηο δ6 7076; ταῖϊα., 

οἤοοϑβο, βοἱοοί, ΝῚ, 0, 19. 

προαισθάνομαι (αἰσθάνομαι), 7ἴγιαἱ οτή 

ΟΥ ρογοοῖυο δοΓογοαηαὶ. 

προαποτρέπομαι (τρέπω), ἐτι7)1. (τι 11} 

θυ 7 ον οὐ ἐοο 8βοοι, ΝῚ, ὃ, 31. 

προβαίνω (βαίνω), 5ἔορ 7ογισανα, σὺ 

7ογνισανα, ααὐσαγιοο. 

προβάλλω (βάλλω), ἐμγοιῦ δοῦογο, 

μοία ἦν, Κγογ οἵ, ἴῃ ταϊα. τὰ ὅπλα 

προβαλέσθαι, αὐσαπιοο αὐηι85 (67. 

ἐΟΠΥρο Ὀδγυοηθίβ᾽), 1, 2, 17; 

ΥΊΙ,, 16: πρὸ ἀμφοῖν προβεβλημένος 

(56. τὴν ἀσπίδα), εὐὐέι Πυἷ5 5]υϊοϊεὶ 

ποϊα δέοντα ἐϊιθηιν οί, 1, 2, 321: 

αἶβο, δγίηρ ζογιρανα, γιοηυϊηαΐε, 

ΜΙ ο; 6: 
πρόβατον, -ου, τό (πρό- βαίνω), σ6ῃ- 

ΘΙΆἢΥ Ρ]., οαξίϊο; ἴῃ Αἰίϊο τορὰ- 

ἸΔΡ]Ὺ οὗ 5118} Δ ηΪΤη815, 566} ΟΥ 

σοαΐϑ, 65Ρ. {Π6 ἔοστηθυ. 

προβολή, -ῆς, ἡ (προβάλλω), οὗ ΞΡΘΑΓΒ, 

α ἐμνοιῦίηο ζογισανα (Ἰηἴο Ροβὶ- 

ὑοη ἔον [6 ΟΠ 87ρ6), ΥἹ, δ, 25, 

προβουλεύω (βουλεύω), ρίαν. ΚῸ7 ΟΥ 

ον δόμα! οΥ. 

πρόγονος, -ου, ὁ (πρό-Ἐ γ΄ γεν), ζογ6- 

7αΐ ποῦ, ἴῃ Ὁ]. απο βέου 8. 

προδίδωμι (δίδωμι), σῖυα, ΟΥΘΥ, 51ι7- 

γοη 616}, θεοί Ραμ. 

προδότης; -ου, ὁ (προδίδωμι), ἐγατξογ, 

δοίγα 67. 

προδραμόντες, Β66 προτρέχω. 

προδρομή, -ἢῆς, ἡ (πρό-!- δρόμος), αἱ γιιγ- 

πΐηρ 7ονέμ, δα ῳ, ΤΥ, τ, 10, 

προεῖδον (εἶδον), 8566 ὈΟΓΟΥ͂Θ ΟΥ ΤΉ 

τοι, Ἰν 8, 20} τη τη ΜΙ 18: 

πρόειμι (εἶμι), σ0 ον, 60 ἀΠποααὶ,, αα- 

ταγθο, ῬΥΟΟΘραΙ; προϊούσης τῆς 

νυκτός, α8 ἐπι γυϊο]ε τὐολιὲ ογι, ἦν 

ἐπι ἐοτιγ86 ΟΓἹ ἔϊι6 πυϊρ]ξ, 11. 2,19. 

προεῖπον (εἶπον), ΒΘΥΥ]ΠΡ ἃ5 2 8ΟΓ. 

ἴο προλέγω ΟἿ προαγορεύω, })17Ὸ- 

οἰαΐηι, οὖσα ογάονϑ, 1, 2, 11. 

προελαύνω (ἐλαύνω), [πὐτγ., γ1016 ΟΥ 

φανοῦ, Κζογισαγαῖ, ρει} Ογι. 

προεργάζομαι (ἔργον), εαἷο Φ6Γ0γ76 

αο]υΐουο οὐ τοῖν δοΐονο, ΝῚ, 1, 21.. 
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προέρχομαι (ἔρχομαι), 70 ὃ67Ὸ07.6, 90 

Ζονλισαγα, ααναηοο. 

προερῶ (ἐρῶ), ἃΒ α΄. οἵ προλέγω, ἐοἰ 

ἔπη, αασυαλοο, ἐσαγη, Ν ΤΙ, Ἱ, 18. 

προέχω (ἔχω), πασυς ἐπε αὐἀναπέαρο 

οἤ. 
προηγέομαι (ἡγέομαι), ἰοαα Γογιυαγα. 

προηγορέω (προήγορος, 800 68Π1αΉ), 

πρό- ἀγορά), ὃ 6 8,0 65) Ἴ. 

προῆλθον, Β66 προέρχομαι. 

προθέω (θέω), γι, Γογισαγα. 

προθυμέομαι, προθυμήσομαι ΟΥ προθυ- 

μηθήσομαι, ἐπροθυμήθην (πρόθυμος), 

δ6 Θασ67 οΥ ζϑαίοιι8,τυΐ5 ἢ, Θαγηδϑ8 - 

ἰψ, 805. οὐ ψ ἢ ᾿ηΠη. 

προθυμία, -ας, ἡ (πρό-[-βθυμός), ΘασοΥ- 

η688, ΖΘαΐ. 

πρόθυμος, -ον (πρό- θυμός), γεααῇ, 

Θασο1,, ξεαίοιιϑ. 

προθύμως, αν. (πρόθυμος), δαρσογίῃ, 
ιοὐ ποῖ, ξοαϊοιιϑῖμ, οοτη Ρ. προ- 

θυμότερον. 

προθύω (θύω), 8αογίῇοθ δθοἤοΥο, 

ΟΠ ΟΥ α γγεοϊζηνΐϊηαγῃ βαογίῇοε, 

τ]α, 
προίημι (ἕημι), βοηνα Κονγέϊ; ταὶα., 

ἰοὲ 00, οἷυθ Οὐδ, 877 ΘΉΘΟΥ, 

αραπάοη. 

προΐστημι (ἴστημι), ριιέ ὈοἤοΥο; ἴῃ 

Ρογῆ, ἴθηβθβ, ἰηύγϑηβ., βέαπιαὶ αἱ 

ἐπα ποαα οἵ, ὃ6 ἴηι οοηιηιαπα οἤ. 

προκαλέω (καλέω), οαἰϊ ον; ταϊα., 

ἐο ογπεϑβοῖῇ, ΝΤΙ, ἡ, 2. 
προκαλύπτω (καλύπτω, καλύψω, εἴο.; 

μϊαθ), ἐμγοιῦ α σοΥὐθΥ' ΘΟΓΟΥΘ, 

μῖαο, οσοποραΐ. 

προκαταθέω (θέω), γύτν αἰοηρ ἴπ 

αασυαλοθ. 

προκατακαίω ΟἿ -κάω (καίω), δηι72. 

αοιῦ, ἔν ααἀυαποθ ΟΥ ΘΘἤΟΥΟ 

ΒΟΉ ΘΟΉ6. 
προκαταλαμβάνω (λαμβάνω), βοῖξε οΥ 

οσοιρῃ ἴη, ααἀυαποο. 

πρόκειμαι (κεῖμαι), 116 ὈΘΙΟΥ͂Θ ΟΥ ἵπι 

7τγονΐ, ργο)οοί. 

προκινδυνεύω (κινδυνεύω), ΤΟΊ 

ααη 617) 707 οὐ ἔτ, ὑολιαι  οἤ. 
ἹΠροκλῆς, -έους, ὁ, ̓ γΟΟΙΘ5, ΡΟΥΘΙΠΟΥ 

οἵ ᾿οα στη] ἴῃ ΜΙ υβἷϑ. 

προκρίνω (κρίνω), ῬΥΌΓΟΥ. 

προλέγω, προερῶ, προεῖπον, αἰδοίαγο 

Ῥιιδιϊοῖψ οὐ ἔπη, ααἀυαποο, σίυο 
τὐαγηΐηρ. 

προμαχεών, -ὥνος, ὁ (μάχομαι), δα{{16- 

ηιθγΐ. 

προμετωπίδιον, -ου, τό (μέτωπον, Ὁ76- 

ποαα), Κγοηέϊοέ, ἃ Ῥίθοθ οἵ δτ- 

ΤΏΟΥ ΟΓῚ ὈΥ ΠΟΙΒΘ5, ρτοίθοςηρ 

[Π6 Βοδᾶ, 1, 8, 1. 

προμνάομαι, ἰτηρῇ, προὐμνᾶτο (μνάο- 

μαι, 6017), 8:6 707, βοἰϊοϊέ. 

προνοέομαι (νοέω), ἐα)6 ἐϊιοιιέ ΓΟΥ̓ 

(σ6π.), ἾἿΙ, 1, 838; ργουΐαᾶδ 707 
(66) ΠΣ 97: 

πρόνοια, -ας, ἣ (προνοέομαι), ΤὉΥῈ6- 

ἐποιισπέ. 

προνομή, -ῆς, ἡ (πρό-[- νέμω), Γογασίηπρ 

»ραγΐέῃ. 

προξενέω, προξενήσω, οἶος. (πρόξενος), 

δ6 ΟἾ 68 πρόξενος, Ὀγΐησ αδοιέ 

7ονῦ" οπδ; οἵ ἀδῆρθσ, ρει τρολν 

οπο, ΝΊ, δ, 14. 

πρόξενος, -ου, ὁ (πρό-[ ξένος), αἱ ριι(δϊς 

ξένος, ΟΠ 6 8ούϊ!ηρ' 85 ΟΠΟΙἃ] τορ- 

τοβθηΐαθινθ οὗ 8ἃ ἴογθίρῃ βὗαίθ 

ΒΙΏΠΟΠΡ ὨΪΒ. ΟΥ̓ ΡΘΟΡΙΘ, οοηϑεὶ, 

Υ, 4,2. 

ἸΠρόξενος, -ου, ὁ, Ργοώθηλι5, ἃ ΤΠο- 

Ῥᾶπ, 9Π6 οὗ ΟΥγαβ᾽ ρΈποσα]Β; ὕΠ6 

ῬΘΙΒΟΏΒ8)] ἔγΘπα οἵ Χθθορθοη,111, 

1,4 Εἰ; ὑγθδο; ΘΓ ΟΊ Β]Υ βοῖΖθα 8πη6 

ΒΙ81η δἔζον π αί{16 οὗ Οσπᾶχα, 

11, 5, 351 ΗΕ, ἘῸΓ ἃ βἰκϑίοῃ οὗ 8 

ΟΠ δγϑοῖοθυ 860 11, 6, 10 Εἴ. ἃπα [88 

Τηΐτοα, 8 38. 

προπέμπω (πέμπω), βοπαὶ ζογισαγα; 

Θϑοογί, ΝΙ, 1, 285. 

προπίνω (πίνω), Αγ ΤΉ ἐο ΟΥι6, ρίοασα. 

προπονέω (πονέω), ἑἰοϊΐ Ὁ ΟΥ ΟἿ 

δομαῖ οἤ. 
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πρός (το]αΐοα ἴο πρό): (1) οτἱρῚ ΠᾺ}}γ 

8ὴ δν., γιηγ μονὭλοΟγ 6, δοβίεϊο, 

1Π1, 2, 2, πρὸς δ᾽ ἔτι; (2) ἃΒ ΡΓΘΡ. 

νι ρσθη., αδῦ., ἃμΠα δοο.: ψῖῦῃ 

θ56π., οὐ ἐμ6 εϊᾶθ οὔ, ἰοισανα8 

(Ργορθυὶν ἤγοηιν ἐπα αἱγοοξίοη, οὔ; 

67. Τιαῦ. αὖ, 1,10, 8; 11, 2, 4: Βοτηθ- 

ὮΠη6Β ἃ5 ὑπό σι ρῬαββῖνθβ, ὃ, 

οὐ πὸ ραγὲ οἵ, 1, 9, 20; πρὸς θεῶν, 

Ὑ 26 ΒΝ ΟἿ 1, Ὁ, Ὁ; ἘΣ η 

οδίῃβ, 11, 1, 17; τρόπου, ἴη, αο- 

οογάαηοο τὐτέϊι,1, Ὡ,11; τ ἢ αδΐ., 

δοΐονο, δοβίαι, αἵ, δα; θοβία 68, 

ἔην αααϊέϊον, ἰο; νι 86ο. δέου 

γνὉ5. οὗ τηοΐ]οη ΟΥ ἱπηρ] ηρ᾽ τηο- 

τῖοπ, ο, ἐοισαγαβ, ΘΟΓΟΥΟ; τουΘ 

ῬΘΙΒΟΠΔ] [ΠΏ 8 εἰς ΟΥ ἐπί, θὰ ἀ5θα 

ὈΥ ΠΟ ΠΊΘ8ΠΒ ΟἿΪΥ ΟὗὨ ῬΘΙΒΟΠΒ, 

1, ὃ, 1: οΐθη ἴῃ Ποβῦ!]θ Β6ΏΒ6, 

αρσαϊγϑέ, 1, 8, 21; ἴῃ ἃ Τηογθ σϑῃ- 

ΘΓ] Β6η56, ΘΧΡΥ ΒΒ ηρΡ νΘΓΙΟΙΒ 
το] αὐὔϊοη5, καταλῦσαι πρός, δ6 γ60- 

οποϊϊοα τὐἱΐπ, 1, 1, 10; πρὸς τὴν 

ἀνάβασιν, εὐὐέἢ, γ ΓΘ Ήο6 ἰο, 76- 

σαταΐηρ, 1, 4, 9: ἴηι, σοηιραγίβοτ, 
αὐὐέῃ, ΝΤΙ, 1, 41; οἵ ῬΌΓΡΟΒΘ, πρὸς 

ἄριστον, Κογ' ἴοι, 1, 10, 19; οὗ 

{ἴπη6, ἐοιυαγαβ, ΤΨ, ὅδ, 21; πρὸς 

φιλίαν, ἴην Κγοπαδηῖρ, 1, 8, 19, 

πρὸς ταῦτα, ἴῃ, υἱοὶ ΟΥ̓ ἐϊιῖ8, {η, 

απ ϑιῦθ7 0 ἐϊυῖδ, 1, 8, 19. Τὴ οοι- 

Ῥοβί το πρός τηθϑηβ ἕο, αἀσαϊηϑδέ, 

ἕω, αὐαϊέϊοη, ἴο. 

προσάγω (ἄγω), ἰεαα ἰο οὐ αραϊγε; 

ἰπίτν., Ἰοαὰ ον, αἄσυαηοο, 1, 10, 9; 

δυΐησ ἰο Ὅοανῦ, οηιρίοῃ, ΤΥ, 1, 

95; 

προσαιτέω (αἰτέω), αι5) ἔτι ααἀαϊζξίοτι, 

αϑἷς 7017) ιΟΥ. 

προσαναλίσκω (ἀναλίσκω), βϑροπια ὃ6- 

δϊ61605 οὐ ἵη, ααἀ ατέίοτ. 

προσανεῖπον (εἶπον), ΘΟΉΙ ναγ (ἢ ΟΥ̓ 

απηοιηοο Κιγέμον, ΜΤΙ,1, 11. 

προσβαίνω (βαίνω), 5έ6} τ ἰο, ρίαν 

ἐΠι6 7οοὐ ασαϊηβὲ, ΤΧ, Ὡ, 28, 

Απαραδῖς 

προσβάλλω (βάλλω), ἐ]ιγοιῦ ΟΥ βἰγίκο 

ασαϊηϑ5ί, παι αὐτὶ, αἰταοῖο. 

προσβατός, -ὄν (προσβαίνω), 

»γοαοσπαῦθῖο, ἀσοοβ8ίδῖ6. 

προσβολή, -ἢς, ἡ (προσβάλλωῚ), αἰξαοῖο. 

προσγίγνομαι (γίγνομαι), ΘΟΉϊ6 ἴο, 

αἰξαοι, οποβοὶ  ἴο. 

προσδανείζομαι, προσεδανεισάμην (δα- 

νείζομαι, ΘΟΥΥ ΟΊ), ΘΟΥΥΟΊ δοβία 68. 

προσδεῖ, ᾿Τ] Ρ6ΓΒ. (δέω), ἐμεῦ 18 γιϑοα 

ΟΥ̓ δεβίαοβ οὐ ἔν, ααατέϊοη, πῖτῃ 

Β56ῃ.; 850 85 τ 166]6 ἀθροπϑηΐ, 
προσδέομαι, ἢ σθη., πθθα ΟΤ 

τρατπὲ δοβίαο5, ΤΙ, 6, 27; εἐγῖυο 

7ον, ΝῚ, 1,24. 

προσδίδωμι (δίδωμι), σΐυαε θοϑβίαο8 
ΟΥ̓ ἤη, αααἰτξοη. 

προσδοκάω, προσεδόκων, προσεδόκησα 

(πρός - 7, δοκ: ο6Γ. δοκέω. ΤῈΘ 

ΒΙΠΏΡ]6 δοκάω 15 ποΐ ἴομπα)}, 6α- 

Ῥοοί, τ 8δοο. 8πα ᾿ηἤη. 

αῃΡ- 

προσδοκεῖ (δοκέω), ἐξέ β6ρηι8 σοοα 

δοβίαο8. 

προσέδραμον, 566 προστρέχω. 

πρόσειμι (εἶμι), ὁοηλ6 ἐο, αρρυοαεῆι, 
αὐαταήοε. 

προσελαύνω (ἐλαύνω), αγῖτ 6 ΟΥ̓ γἱα6 

ἐοιυαγα 8 οὐ ασαϊηϑὲ, ἡναγο], ΟἽ. 

προσέρχομαι (ἔρχομαι), οΘοΉι6 ἕο, αρ- 

Ῥγοαο,ι, ΘοΉϊ6 ἢ. 

προσεύχομαι (εὔχομαι), ργαῃ ἕο, ἀαΐ. 
προσετάχθη, 506 προστάττω. 

ππρροσέχω (ἔχω), ἴῃ π0 ἀπαδαϑὲβ ΟἿΪΥ 

ἢ νοῦν, οἷυεα ποοαὰ ἕο, ραΐῃ 

οἰοβο αἰξοηείοη, ἰο, ἀεί. 

προσήκω (ἥκω), ΡῬΙ65. ΙΓ ἔοτοθ οἵ 

ἃ Ῥουΐθοῖ, οοηιθ ἕο, γεαοῖ; δὲ 

γοϊαΐοα ἕο, 1, 6, 1: ᾿ΤΊΡΘΙΒ., ἐξ ἐ8 

Πιέρ οὐ ῬΥΌΡ61"; τούτῳ τῆς Βοιω- 

τίας προσήκει οὐδέν, 715 ΚεἸοιῦ πα 8 

ποΐμῖηρ ἰο αο «εὐὐΐπ Βοροΐία, 

ΠῚ. Π 91: 

προσῆλθον, 5606 προσέρχομαι. 

προσῇτε; 566 πρόσειμι. 
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πρόσθεν, δᾶν. (πρός), ὈΟΓΟΥΟ, οἵ Η]δοθ, 

εἰς τὸ πρόσθεν; Γογι αΥα, ἰο {6 

7γοηΐ,1,10, 5; σι ρϑη., 111,1, 

33; τὸ πρόσθεν, ἔα τατ, 111, 2, 56; 

οὗ ἐΐϊτηθ, δοΐονο, Κογηνουῖῃ : οὔϊθη 

8ἃ5 δἰύυ10., Πογ ιν, 1, 4, 8; Βοιηθ- 

{ἰπη65 β' ΠΠ Ρ]Ὺ Ἰθϑαϊηρ ΠΡ ἴο πρίν, 

1,1,10; τὸ πρόσθεν, ἃ5 δαν.; 06 076, 

7ογπιουῖῳ, 1, 10,11: οὗ Ργθέθγθποο, 

πρόσθεν... ἤ, ΞΒΟΟΉΘ1" . . . ἐπαη, 

1 1Ὸ. 
προσθέω (θέω), γτιη, ἐοιοαγα8, παῦε. 

προσίασι, 566 πρόσειμι. 

προσίημι (ημι), ἰοἐ οοηι6 ἴο, ἰδὲ αρ- 

φργοαοσῖιν, ΤΥ, Ὁ, Ὁ; τηϊᾶ,., ααηντέ, 
γοζοιδ, 1ΠῚ. 1, 30: ΙΨ, 2, 12; οἵ 

ὑπ6 ροᾶβ, ρεογηυϊέ, βαποίίζον, Ὗ', 

5,9. 
προσκαλέω (καλέω), σαἰϊ πη. 5ιιἩνηϊοΎι. 

προσκτάομαι (κτάομαι). ἀασαιῖγο θ6- 

816168 ΟοΥ πη, ααατέϊοη. 

προσκυνέω, προσκυνήσω, οἷο. (κυνέω, 

Κῖ55), ('ο οδοίβατιοο ἕο, οι αἰτίη, 

θ6ΓοΥ6, τὐοΥ 5], οὗ ροῦβ, 111, 2, 

9,13; οὗ {Π6 οΥἹθηὐϑ] βϑ]ϑϑτὴ Ὀ6- 

ἔογθ τῇθῃ οὗ ΠΙρῇ τδηῖ, 1, 6,10; 

ΠῚ ΘΙ. 

προσλαμβάνω (λαμβάνω), ἐακμα δ6- 

δ.ε165 οὐ ἵν, αααἰἸέτοη, ἰο; ἰαῃ ποία 

ΟΓ αἴ50, Ἰοπα αὶ παπαῖ, ΤΙ, 8, 11. 

προσμείγνυμι (μείγνυμι, μείξω, ἔμειξα; 

μέμειγμαι, ἐμείχϑην ΟΥ ἐμίγην, ηυϊα)), 

γυϊησία τὐτέῃ, 7οΐη. 

προσμένω (μένω), τρατέ, τραἱέ 07. 

πρόσοδος, -ου, ἡ (πρός- ὁδός), 110. τα 

ἰο, αρρυΌαοῖι, ἴῃ }]., Υ, 2, 8; ρυο- 

οοβϑίοτ, ἴῃ ΠΌΠΟΙ οὗ ἃ ροα, ΥἹΙ, 1, 

ΠΡ ΟΤΒΏΝΟ. ὩΠΟΟΊΝΟ, 1, 9. 19: 

ΔΙ 90: 

προσόμνυμι (ὄμνυμι), ϑιῦθαν ἔῃ, ααἰαἵ- 

ἐϊοηι. 

προσομολογέω (ὁμολογέω), ΠΟΥ̓ΘΟ ἴο, 

8177 01}. 616}.. 

προσπερονάω (περονάω, μ1676), ῬΘΤΓ, 

Ῥᾶ55. προσπεπερόνημαι, Γαϑέοη, τολέῃ, 

α Ρῖγ, (περόνη) ΟΥ βποιθον, ΝΠ], 

ΘΣ ΟΜΠΣ 

προσπίπτω (πίπτω), Γαϊ! οὐ ἐπγοιῦ 

ΟἸΟ86 1} ου, γε, ἴο. 

προσποιέομαι (ποιέω), }707688, ΡΥ6- 

ἐοηεϊ. 

προσπολεμέω (πολεμέω), τ αν ασαϊη 87. 

προσχόντες, 866 προσέχω. 

προστατεύω (πρό-!- γ' στα), δ6 αὐ ἐΐ6 

Ποαα οΥ ἴῃ, ΟΠ ἢ οἰναῦσο ο7,Ν,0,21. 

προστατέω (07. προστάτης), γγ051616 

ΟὐΟγ", ἡναπασα, σθη., ΓΝ, 8, 25. 

προστάτης, -ου, ὁ (προΐστημι), ΟἸ16 τὺ 

ϑέαγια8 θΟΓΟΥ̓́Θ οὐ αὐ ἐπ πεοααᾶ οἵ, 

ΘΙ ΟΊΣ ΜΙΙ͂Σ ἢ 51: 

προστάττω (τάττω), σῖτα ΟΥ̓(167.5 ἴο, 

1, 9, 18: ἴὴ ἱΤΩΡΘΙΒ. Ῥ85Β8. οἷς 

προσετάχθη, ἐποδ6 τὸ πααὶ θΘΘΉ, 

δίααφη, 1, θ0, 10 π. 

προστελέω (τέλος), ρα ἦγ, ααἰατέϊοτ. 

προστερνίδιον, -ου, τό(στέρνον), γοαϑ5- 

»ίαΐε, οἵ ἨοΥΒΘ65, 1, 8, 1. 

προστίθημι (τίθημι), ααα ἑο; ταϊᾶ., 

ΘΟΊ τι" ἴηι, (ϑοτη θυ ῃϊηρ δα να ποθᾶ 
Ὀν 8πούδοτ), 1, 6, 10. 

προστρέχω, 80Γ. προσέδραμον (τρέχω), 

γίνη, τι ἴο. 

προσφέρω (φέρω), δγΐης τιρ, Ὀγΐησ 

αρσαϊηβέ, Ν, 3, 14: τοϊά., οοπαποΐ 

ΟΉ 6861}, θοπαυο, Ν,. 19: ΨΤΙ,1,6. 

προσχωρέω (χωρέω), 00 Οὐδ᾽ ἴο, 

50} 6. 16} ἴο. 

πρόσχωρος, -ον (πρός-[- χῶρος), ηοΐς6}- 

δογΐηρ ; οἱ πρόσχωροι, πιοῖρ ΠΟΥ 8, 

Ὗ" 9; 9: 

πρόσω, δαν., ΘΟἸΙηΡ. προσωτέρω, 5ᾺὉ- 

προσωτάτω (πρό), ἔογιταγα 8, τη, 

αανατιοο; 50 εἰς τὸ πρόσω, ΤΥ. 

τρανὰ, Ν', 4, 80; ἐέναι τοῦ πρόσω, 70 

7}ογιραναὶ, 1, 3,1; νι Ἰοο8] ρθη. 

πρόσω τοῦ ποταμοῦ, αν Ἰηΐο ἐΐ6 

ΤΟ ἘΝ, 8..98: “8180, γὰγ; αὲ ἃ 

αἰδίαποο; σι σθη., ζαν ΚΡΟΉῚ, 

111, 2, 22; προσωτέρω τοῦ καιροῦ 

566 καιρός. 
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πρόσωπον, -ου, τό (πρός-[- ͵͵οπ; ΟΓἤ. 

ὥψν., Κασο), οοτγιογατοο, αοο, Ρ]. 

ΠΡ ΟΣ ΤΗΣ 

προτάττω (τάττω), βἑαζίοη, ἔτ, Κ[»ΟΉ . 

προτελέω (τελέω), ρα ῬΟ ον απ. 

προτεραῖος, -α, -ον (πρό), ΟὨΪν ἴῃ {Π6 

ῬΏΓΘΑΒΘ τῇ προτεραίᾳ, ογὰ ἐπ αν 

ΘΕ ΟἼο; ΠῚ 1.8: 4. 25. 

πρότερος, (πρό), ΤΟΥ ΙΘΥ", 

οαγϊῖον, {πὸ 86]. Ῥοίηρ οὔξθη 

566 ψΠοῖθ Βηρσ, ΤΟ ΌΪΓΘ5. 8ἢ 

δᾶν., 1, 2, 2ῶ5; πραΐ. πρότερον, 85 

δαν., δοἤοΥ; τὸ πρότερον, ἔϊι6 ἐϊηι6 

δοΐονο, ἸἹΥ, 4, 15; 

πρόσθεν (1. 1, 10 π.), τηᾶν θα ἋΡ 

ἴο πρίν; ἴὖ ἰ5. ὕπθη ποῦ ἴο Ὀ6 

ὑγδηβὶαἰθα. 

προτιμάω (τιμάω), ΠοΉ ΟΥ αὔουο. ΡΥγ6- 

767" π, Πιοτον; ἔαὖ. γτη]ᾶ. 85. ῬΆ5ΞΒ., 

Τ᾿ 4,14. 
προτρέχω (τρέχω), γιη, ΓογιραΥ̓α, γι, 

αἰιοαα οὗ (ἢ ρθη.) 

προφαίνω (φαίνω), τϊα., σοηι6 ἴο 

δ᾽), αρΡ6α}. 

πρού--Ξπροε-. 

προφασίζομαι (πρόφασις), 56 10 ΟΥ 

αἰϊοσο αϑ8 αν θα Ίι56. 

πρόφασις, -εως, ἡ (φημί), ργοίεοαΐ, 

Θα Οι.86. 
προφυλακή, -ἢς, ἡ (πρό-! φυλακή), ἴῃ 

ΡΙ!., ομέροβές, ρἱοϊοοίς. 

προφύλαξ, -ακος, ὁ (πρό-ἰ-φύλαξ), ον - 

»οϑί, βογιεϊηοῖ, ρῥτοϊοΐ. 

προχωρέω (χωρέω), 7 Κογιυαγαῖ, Ὁ 

ΟἿ, ῬΥΟΘΥ 658. ΡΥΌΒΡΟΥ; Οἵ ΟΥΘΠΒ, 

δ ζανογαῦῖο, ΝΊ, 4, 21: ἸτΏΡΘ15., 

δὲ ὁ ααἀυαπέαρο, 1, 9, 13. 

πρύμνα, -ης, ἡ, 5ἔογη, (οὗ ἃ ΒΕ1Ρ). 

πρῴ, αν. (πρό), ἔπ, ἐπ ηιογηΐης, 

αν ; ΘΟΙΏΡ. πρῳαίτερον, 111, 4,1. 

κα, τον 

πρότερον, 11|κ6 

πρῷρα, -ας, ἡ (πρό), ρῥγοτ, οι (οἵ ἃ 

5810). 

πρῳρεύς, -έως, ὁ (πρῷρα), ργοτη-Οἤλοον, 

ἰοοκοιιέ, τϑρϊτῖησ ποχῦ ἴο {ῃ6 

κυβερνήτης, ΚΝ, 8, 20, 

πρωτεύω (πρῶτος), 6 ἢγ5έ, πο ἐπε 

Ποῖ ρῥίαςο. 

πρῶτος, -η, -ον (πρό), ἢ γ8έ, ξογοηιοβέ, 

ΟἸυῖο ῦ, πιοβέ ϑηνγιογιί; οἱ πρῶτοι, 

ἐμ συαήη, 11, 2, 11; οἴΐθη ψΠΘΊΘ 

Ἐηρ. 1.565 δὴ δᾶν. 1, 8, 1, γοῖ 

ΔΙΑ Υ 5. ΥΠΓΠ ῬΘΥΒΟΊΔ] ἔογοθ, πρῶ- 

τος ἤγγειλα, 7 τ ὰ8 ἐπ6 ἢγεέ ἕο 

απηοῖιοο, ΤΙ, 8, 19: ἃ5 δᾶν. πρῶ- 

τον ΟἹ τὸ πρῶτον, ἢγ5͵, αὐ βγ5έ, ἴηι 

ἐπΠ6 βγβέ ρίασο, 1, 2, 16; ὡς τὸ 

πρῶτον, Οτν, ΟΥ̓ ΤΉνιηι, αι8 ΒΟ0ΟΎν, (18. 

ΨΈΕΠΒ:ΙΚ: 

πτάρνυμαι, ἔπταρον (ο΄. Ταῦ. βίογηιο, 

81716626Ὶὴ, 8η16626. 

πτέρνξ, -υγος, ἡ (πέτομαι), τοΐπια, 1,Ὁ,3; 

Παρ (οὗ ἃ οοτγβϑιϑ), ΤΥ, 1, 15. 

πυγμή, -ῆς, ἡ (πύξ; ο΄. Ἐϊηρ. ρῃσηι), 

1 ι5έ, θοαΐηρ, ΤΝ, 8, 21. Τη ]δίθυ 

ασθοκ ἃ5 ἰὴ Ἠοιηδϑη Ῥοχίηρ, {Π 6 

ἔογθ 5 ΜῸῚΘ ννοϊσῃίθα στ ἢ 

[η6 οδβίιβ οὗ Ἰθαύβοση ὑμοηρβ 

Ἰοδ θα νυ ἢ τηθίδ]. 

Πυθαγόρας, οο, ὁ, Ρμέπασογαϑ, ἃ 
Θρατγίδη δα 118]. 

πυθόμενος, 506 πυνθάνομαι. 

πυκνός, -ἡ, -όν (07. πύξ), οἴο56, δοΉ- 

»αοΐ, ἐπίοϊο; πιθαΐ. πυκνά, ἃ5 Δαν.» 

οοπϑβίαγέϊῃ, ΝῚ, 1, 8. 

πύκτης, -ου, ὁ (πύξ), θΟΖΦΥ.. 

Πύλαι, -ῶν (πύλη), ὕψίαο, ὦ. ὁ.. ἐΐι6 

Οαΐοβ, ἃ ἴονυγθθεβ οὐ ἴοννπ ἴῃ 

Μεοβοροζδταϊα, οὴ ἴῃ Ὀοσάθυ οἵ 

ΒΔΡυ]οηΪἃ. 

πύλη, -ης, ἡ, σαΐο, ΟὨΙΘΗν Ρ]., Εεἶποθ 

βαΐίθβ με ὕνο ζοϊαϊηρ τυ ηρΒ 

ΠΏ θη, δηέγαηοο, ρας, 1, 4, 4. 

πυνθάνομαι, πεύσομαι, ἐπυθόμην, πέπυσ- 

μαι, ἐπητιῖνο, αἰϑἷ5, ἴοαῦη, αεἰὖ5- 

ΘΟΊ6}.. 

πύξ, ααν. (ο΄. πυκνός, Τ)αΐ. μη γ1ι8), 

τὐλέῃ ἐπ6 ἢ 5. 

πῦρ, -ρός, τό (Ταῦ. ρτιγ1ι5, Βησ. το, 

ῬΉ7, οἔο.), ἥγο; Ρ]., τὰ πυρά (αὖ. 

πυροῖς), τυαΐον ΠΡ 65, δἵσηναὶ Π1}68. 
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πυραμίς, -ίδος, ἡ (67. Ἐϊηρ'. ρψγαηνα), 

φρῃγαηιῖεὶ. 

ἸΠύραμος, -ου, ὁ, ἐπα ῬυγαΉν 5, ἃ ΔΤ ΡῸ 

τίγοι: ἤοσνίηρ ὑΠτοιρῊ (ἸΠ]οΪἃ. 

πυργομαχέω (πύργος- μάχομαι), 5:01) 

αἰ ἐοιῦθγ" ΟΥ τι αἰ]. 

πύργος, -ου, ὁ, ἐοτυ6 7, τοαιϊοεὶ ΓΟΥΊ. 

πυρέττω (πῦρ), Πατνο αἱ Γευο1.. 

πύρινος, -ἡ, -ον (πυρός), ΟΓ ιτυποαΐ, 

τοπεοαΐοη. 

πυροῖς, 566 πῦρ. 

πυροί, -ὥν, οἱ, τοῃοαΐ; ἴον {Π6 Ρ].. οἢ. 

κριθαί. 

Πυρρίας, -ου, ὁ, ΡψΥΥἨΐα5, ἂπ Ατοδ- 

αἴθ ΘΟ Πρ ἃ αἰνβίοη οἵ 

1Π6 ατθοῖκ 81 Ίην. 

πυρρίχη; -η5, ἡ, ἐπ6 ῬΨΥΥΊΟἾ,, ἃ τα ]- 

τηϑύϊο 8 ἄδησο, Ι, 1, 12. 

πυρσεύω, ΔΙ. ἐπύρσευσα (πυρσός, ὁ, αἱ 

ἐογοῦ; οἤ. πῦρ), ᾿Πἰσμξ Ὀοαςοη, Π 768. 

πώ, ἱπαοϑῇ, 8αν., Θπο 16 8 Πα ΟὨΪΥ 

αἴζου ἃ πϑσ'., ψοΐ, τ ἐο ἐΠπιὶ8 ἐΐηιο; 

67. οὔπω, μήπω. 

πωλέω, πωλήσω, ἐπωλήθην (οΓ. ἘΠπρ. 

φιοποροί"), 561]. 

πῶλος, -ου, ὁ (7. Τμαΐ. ρει, Ἑϊηρ. 

7οαἱ), οοἱξ, {οαὶ. 

ΤΠὦλος, -ου, ὁ, Ιοῖτι5, αὶ ϑρατίδῃ δά- 

Τ1Γ8], Βυοοθθαϊηρ ΑΠΔΧΙΌΪ5, 

ΕΓ: 

πῶμα, -ατος, τό (πίνω), οἸγγ5, δου οΥ- 

αρ6. 

πώποτε, πα οὕ, 8αν. (πώ-Ἐ ποτέ), ΑΥΟΥ 

πρρδῦϊνθβ, αὐ απ ἐΐηϊθ, 606 7,, 6Ύ 67" 

μοί. 

πῶς, ἰπΐογτορ. δαᾶν., ἦγν τοπαξ τα 9 

ποιοῦ 

πώς, ᾿παοὲ, δᾶν. δπο το, βοηιο]ιοιρ, 

ἴη, ΞΟΉ16 τῦαῇ!, ἴη, απ τσαῃ!; οἴζοη 

ΒΟΥ ηρ ἴο ΤΠ αν Δ ΠΟΥ ΠΟΙ ψΟΓΩ͂, 

ὧδέ πως, βοηιοιυμαΐ 8 ἤοϊϊοιῦϑ, 

1, 1, 9; ἀμφὶ τὴν αὐτήν πως ὥραν, 

αἑ αδοιιέ ἐδιε βαηιθ ποῖ, ΤΥ, 8,21; 

ἄλλως πως. .. ἤ, αὐ ΟΠ" τας 

ὑπαῖν, 11. 1.20. 

Ρ 

ῥάδιος, -α, -ον, ΘΟΙΏΡ. ῥᾷων, ΒΕΡ. 

ῥᾷστος, δαϑῳ, Οἴἴθη 1ῃ θα. τ᾿ ἢ 
ἱπΠη. 

ῥᾳδίως, ἀν., σΟΙηΡ. ῥᾷον, ΒᾺΡ. ῥᾷστα, 

ΘαϑΊ[η. 

Ῥαθίνης, -ου, ὁ, Πα ϊ]υζηι65, ἃ ΟΥ̓ ΟΘΥ 

ὉΠῸΘΡ ῬΏΔΓΠΕ Δ ΖΊΙΒ. 

ῥαθυμέω (ῥάθυμος, δαϑῳ-οοΐηρ, ῥᾷδιος 

- θυμός), δὲ ΟἹ απ Θαβῃ φοΐηρ 

παΐιγο, ἑαϊο ἐμ δαί. 

ῥαθυμία, -ας, ἡ (67. ῥαθυμέω), φαϑη- 

σούς αϊδροδτέϊογι, ἰαξίγ.688. 

ῥᾷον, ῥᾷστον, 566 ῥᾷδιος. 

ῥᾳστώνη, -ης, ἡ (ῥᾷστος; ο΄. ῥᾷδιος), 

665 111655 Οὗ οπαγαοίον, ἐπι οίθηοο. 

ῥέω, ῥεύσομαι οἵ ῥυήσομαι, ἐρρύηκα, 

807. ῬΆ55., 85 δοῦ., ἐρρύην, οι. 

ῥήτρα, -ας, ἡ (ο7. εἴρω), αρσγοθηιθηΐ, 

σοηιραοί. 

ῥῖγος, -ους, τό (ς7. Τιαῖ. γγίσιιϑ), 
οοἰα. 

ῥίπτω (1π ῬΓ65. βυβύθιη 8150 ῥιπτέω), 

ῥίψω, ἔρριψα, οἔο., ἐμγόοιυ, Πυιι}}; οἵ 

ΒγηΘη 5, ἐμ οι οὔ. 

ῥίς, ῥινός, ἡ (ὁ7. Β)ηρ. γυϊηο 6708), 

γ)086. 

Ῥόδιος, -α, -ον (Ῥόδος, ΕΠΟ(65), ΒΠο- 

αταη; ὁ Ῥόδιος, ηοαταη, πα ξζυο 

οΟΓ πποαο8, ἃ Ἰᾶτρϑ 5] ηα ΟΥ̓ {πΠ6 

5... οοαδύ οὗ βία ΜΙπου. 

ῥοφέω (ἐγ. Τιαὐ. 507 60), βτιοῖς τ. 

ῥυθμός, -οῦ, ὁ (αἰκίη ἴο ῥέω, Βηρ. 

γ}μἐΠ 1). δα βιγ 6 α ἠχοίίοτ, ἐΐηιο, 

γι μἐΠ. 

ῥῦμα, -ατος, τό (ΟΠ. ἐρύω, ῥύομαι, εἰ» ατ0Ὶ, 

ῬΓΟΡΘυν, ἐμπαΐξ τὐπυΐοῖ, 16. αν αισηι, 

ΟἾΪΥ ἴπ {Π86 ῬΏγαβθ ἐκ τόξου ῥύμα- 

τος, εὐ, ὦ δοιυ-5]οὐ {16 δἐαγί, 

111..9; 151 

ῥώμη, -ης, ἡ (ε7. ῥώννυμι), δίγογοίῃ, 

7ογ66. 

ἹῬωπάρας, -α, ὁ, Πποραγαξ, Βαΐγαρ 

οὗ Βα. ]οηΐδ. 
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σά, 566 σός. 

σᾶ, 566 σῶς. 

σάγαρις, -εως, ἡ, δα ἐ16-ἀα:6. 

σακίον, -ου, τό (απ. οὗ σάκος, θα6;; 

Ἑπρ. 8661), βαοῖρ, ας, Ῥοτολι. 

Σιαλμυδησσός, -οῦ, ὁ, ϑαϊηυνμε 6 851ι5, ἃ 

ἴοννπ πᾶ στϑρίου ἴθ ΓγδοΘ Οἢ 

{πΠ6 Βα ΧΙ 6. 
σάλπιγξ, -(γγος, ἡ, ἐγιιηροΐ, ἃ Ἰοὴρ' 

Βίσαϊσῃῦ ὑὰῦθ κ {π6 Βοιηδη 

ἐτι αι. 

σαλπίζω, ἐσάλπιξα (σάλπιγξ), 50εἰ 

{76 ἐγιιηιροΐ, [Πμ 6 5.10]. σαλπικτής 

Ῥοῖηρ σθηθγΆ ΠΥ οτμϊί[οα, 1, 2, 

17 η.; ΜΓ ΠΟΘΙ Ο]., ῥυθμούς, 

Κοορ ἐΐηια ιὐἱξέϊν ἐπ ἐγιηιρεΐ, 

ὙΙΙ, 8;32. 
σαλπικτής, -οῦ, ὁ (σάλπιγξ), ἐγην- 

»είο:. ὶ 

Σάμιος, -α, -ον (Σάμος, ϑαηιο5), οὗ 

ϑαηιος, δαηιίαηι. 

Σαμόλας, -α, ὁ, ϑαπιοία, ἂπ ΑΟΠ ΘΔ ἢ 

ἴῃ {μ6 ατϑοῖκ δυτην. 

Σάρϑεις, -εων, αἱ, ϑαγαὴδ, οαρΙΑ] οὗ 

Τιν αἴ, 4η6 οὗ Οὐνσαιβ᾽ βαῦγαρυ. 

σατραπεύω (σατράπης), ὃ 8αἴγὰρ 

(07), 5θη.), 111, 4, 81: σουθγην α8 

βαϊγα, δ6ο., Ἱ, 1,0. 

σατράπης, οου, ὁ, δαίγαρ, ἃ ῬΘΙΒΙΔΗ 

{1{{Π6 ἴον {ΠπΠ6 ρονθυθοι οὗ ἃ ρῥτου- 

1ἴη66, 1,1, 2. π. 

Σάτυρος, -ου, ὁ, α δαΐῃν; 1,32,15, Θ116- 

γτι5. [π6 αὐϊθηδηΐ οὔ ΤΊ ΟΠ 5.5. 

σαυτοῦ, οἶο., 566 σεαυτοῦ. 

σαφής, -ἐς (ο7. σοφός, Τ,αἴ. βαρϊο), 

οἴοθαν, ρίαΐη. 

σαφῶς, αν. (σαφή5), οἰοαγῖμ, ρίαϊηῖῃ, 

οογζαϊηϊη. 

σέ, 566 σύ. 

-σε;, ἃ Βυ Πχ αἀθηοίπρ {π6 ΡῬΪδοθ 

1ΟὨ 1 ΠΗ οΥ. 
σεαυτοῦ, -ἧς, ΟΥ σοηΐΓ. σαυτοῦ, -ῆς 

(σέ- αὐτός), 0]. ὑμῶν αὐτῶν, οἴο.,) ΟΥ̓ 

ἐπ }86 1}, μοι 56. 

Σελινοῦς, -οὔντος, ὁ, ϑ'οίτγιι5, τπιᾶτηδ 

οὗ ὕνο στίνϑυβ, οὴ6 ἴῃ 15, {Π6 

οὔμοὺ ἤονίηρσ ὈΣ {Ππ6 [θι}}]6 οὗ 

Ατύθιῃ!β πὶ ΕἸΡΏΘΒΙΒ. 

σεσωμένοι, σέσωται, 566 σῴζω. 

Σεύθης, -ου, ὁ, Θομέ)ι65, κἰηρ οὗ [Π6 

Οατγνβᾶο, ἃ ὑγῦθ ἴῃ Αβδίδίϊο 

ΓΏΉταςθ. 

Σηλυμβρία, -ας, ἡ, Θοϊμηιθδνΐα, ἃ ἴοντη 

ΠθΘᾶΣ Βυζδηῃίζυτῃ, 11, 2, 28, 

σημαίνω, σημανῶ, ἐσήμηνα, σεσήμασμαι, 

ἐσημάνθην (σῆμα, 58ϊση), σίυο α 

δῖίση, συ ἐμ εἰσπαϊῖ, ΤΥ, 3, 33, 

οὔθ πη Ρ615.; ἐπ βίσηαῖὶ ἐ5 σίτοη, 

11, 2, 4: ηιαΐτο Κηοιση, ἔπ ΟἹ, 

αοοίαγο, ΟΥ̓ 67. 

σημεῖον, -ου, τό (σῆμα, 8ϊση), 810Ή, 

φιανο, ἐοίποη, βίσηαϊὶ, βἑαπαατγα. 

σησάμινος, -ἡ. -ον (σήσαμον), ἡχασὶα 

ΟΓ 5οβαηιθο. 

σήσαμον, -ου, τό, ΞοβαἼϊ6. ἃ ἸΘΡΊΠΪ- 

ΠΟὰ5 Ρἰαηῦ ἔγομη {π6 βθϑᾶβ οἵ 

μ᾿ ΒΙΟῊ 8η Οἱ] 5 τηδαθ, το ἢ πβοα 
ἴῃ ΘΟΟΙΚοσν, τη θα] Ο1η6, οέο., 1. 3, 29; 

1Πη Ρ}]., ϑοϑαηὶθ ρίαν ἐβ ΟΥ 8666, 

ΨΙΕΣ 0. 
σιγάζω (σιγή), ἠιαΐα Κορ 5ἱϊοηΐ, 

δὲϊοηιο6. 

σιγάω, σιγήσομαι, οἷο. (σιγή), ὃ6 51- 

ἰογιΐ, δα ποΐῖης. 

σιγή, -ἢς, ἡ, δἰϊοηοο; σιγῇ 8ἃ5 δᾶν., 

δἰ ογί. 

σίγλος, -ου, ὁ (Η ΘΌτ. 51}ι|6 1061}, βίοι, 

ἃ ϑιμηϊιο οοἷη ψουΐῃ 119 ΑτὉἴο 

ΟΡοΪΒβ, 1, ὃ, 6, 

σιδηρεία, -ας, ἡ (σίδηρος), τῦογν]ῖης ἴηι 

ἐγ Ή. 

σιδηροῦς, -ἃ, -οῦν (σίδηρος, 17 ΟΊ), 

ηιασῖο οΥ ἔγοηι, ἵγοι. 

Σικυώνιος, -ου, ὁ (Σικυών, ΘέσψΟΉ), α 

ἱομοπίαν, παΐξῖυο οὗ ίομονι, ἃ 

ΒΙ28}] βίαὐθ,η που που ῬΘΙΟΡΟΙ- 

δι, νοβϑῦ οὗ Οουϊ πίῃ. 

Σιλανός, -οὔ, ὁ, Θ,]αγι5: (1) βοοίῃ 

ΒΘ ἴο Ονγὰβ; (2) δποίμοϑι 
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1παϊνια πα] οὗ {Π6 βᾶπηθ 8726, ἃ 

{γα ρου ἔσο Μδοιβίμβ. 

σίνομαι, (ὁ παγην ἴο, Ππιιγέ, 111, 4, 

10η. 

Σινωπεύς, -έως, ὁ (Σινώπη), ὦ ϑῖηπο- 

Ῥέαν, παΐξΐυο ὁ ϑίπορο. 
Σινώπη; -η5, ἡ, ϑΘίπιορεα, ἃπι ᾿τηρονυύδηῦ 

οἰὖγ ἴῃ ῬΔΡΕΙΔΡΟπΙα οα ᾧῃ6 

ΤχΧΙΠθ. 
σιός, ΤλοΙο ἔοι θεός: ναὶ τὼ σιώ, Ὀγ 

ἐπ6 ἑιυΐη, σοα8, . 6.. Οαδέον απαὰ 

Ῥοΐϊϊιια;, ἃ ϑῬ,ιΡραγίδη οδίῃ, ΥἹ, 0, 34; 

ΥΙΙ, 6, 89. 
σιταγωγός, -ἤ, -όν (σῖτος--ἄγω), 6Ο7Ή, 

ΟΥ̓ σγαΐη, αν μη. οὗ 5}105. 

Σιτάλκας, -ουὐ, ὁ: (1ὴ Θτέξαϊοαβ, 8, 

ΓΗτδοίδη Κιπρ οὗ ὑπ {ἴτπη6 οἵ 

Τλάσῖιβ {π6 ατοδῦ; (2) 8 νᾶ ΒΟηρ' 

ΘΟΙΩΡΟΒΘα π᾿ ΠῚ5 Βοόπουῦς ΥἹΙ, 1, 6. 

σιτευτός, -ἤ, -όν (γ6Γ᾽08] οἵ σιτεύω, 

7}166«]; ο7. σῖτος), ἔοα-πιρ, Γαϊέογιοα. 

σιτηρέσιον, -ου, τό (σῖτος), »γουϊϑίογ- 

φιοποῃς ΚΙ, 2, 4. 

σιτίον, -ου, τό (σῖτος), Γοοα; ἴῃ Ρ].; 

φγουϊδῖοτ 8. 

σῖτος, -ου, ὁ, Ρ]. σῖτα, ογαΐη,, 65}. 

τοἸιοαΐ; 1006], ἴῃ ῬΘΠΘΙΔ], }7Ὸ0- 

᾿υἱδίοη, ϑιρρίϊο5; σῖτος μελίνης, 

μι ο-Ὀγοαα, 1, Ὁ, 10. 

Σιττάκη, -ἡς, ἡ, Θιίέαοο, ἃ. οιΐν ἴπ 

ΒΑΡ ]οπΐδ οα ὑπ ΤΊΡΤΙΒ. 

σιωπάω, ᾿ἰτηρ ἢ. ἐσιώπων (σιωπή, 51- 

ἰθγ.66), ὃ 6 5116γ,}. 

σκεδάννυμι, σκεδῶ ΟΥ σκεδάσω, ἐσκέ- 

δασα, ἐσκέδασμαι, ἐσκεδάσθην (07. 

ΒἘπρ. 8οαΐζον, διναίξον), βοαΐζέίου; 

τη 14... 1ηὖτ.., αἴβρογ8ο, 111, 5, 2. 

σκέλος, -ους, τό (67. Ἐΐηρ'. ἐβο80 6165), 

ἴορ. 

σκεπτέος, -α, -ον (γ6Υ08] οἵ σκέπτο- 

μαι), ἐο δὃ6 οοπϑδίαουοε, πιιιϑέ ὃ6 

οοπδίαογοα. 

σκέπτομαι, σκέψομαι, ἐσκεψ άμην, ἔσκεμ.- 

μαι, [Π6 ῬΓΙΓΟΒ, [5 ΓΆΤο, σκοπέω οὶ Πρ 

τιΒθα 1 105 ΡὈΪδοθ (ο7. 1,0. δρθεῖο8. 

Ἐηρ. 853.0)΄.8,., 5παρέϊο), Ἰοοἷρ αἱ, Ἰοοῖς 

1γο, οὔϑογυο, Θοη 516167, 6 Π 6οΐ. 

σκευάζω, (σκευή), Ἡγαΐ6 

γοασ; ΟΥἨ ῬΘΥΙΒΟΠΒ, 617}}688. 

σκευή, -ἧς, ἡ, ΟὙ655, γῸ6. 

σκεῦος, -ους, τό, «ιἰδγ51:; ΡὉ]., δασ- 

σαρα. 

σκευοφορέω, σκευοφορήσω (σκεῦος -{- 

φέρω), ΘαΥ̓ΥῚ δθασσαρα. 

σκευοφόρος, -ον (σκεῦος- φέρω), θαρ- 

σασο- αν ησ ; ἃ5 βιιθδύ., δαρ- 

σαρο- αΥ̓Υο; τὰ σκευοφόρα, ραοῖς 

απϊηϊναῖ8. 

σκηνέω, σκηνήσω, ἐσκήνησα (σκηνή), 

δ6 ἦγ, ἐθγυἐ8 ΟΥ ἦτ, ΘαΉ0. ὃ6 χιιαγ- 

ἔογοα; ἴῃ 801., 90 ηΐο δαηι, 

11, 4, 14: ἐαμο ηνθαΐϊβ, ζοαξέ τη 

Ογ6᾽8 γχπιαγέογϑ, ΤΥ͂, ὅ, 383, 

σκηνή, -ἧς, ἡ, ἐογυέ; {6 Π.͵ ἸΟΟΒΘΙΥ, 

αιαγίον 8, 111, 5, 1. 

σκηνόω, σκηνώσω, ἐσκήνωσα (67. σκη- 

νέω), ῬΤΟΡΘΙΙ͂Υ, ρήξο!, ογ6᾽ 5 ἐδηΐ, 

0 τπίο οαπρ, ἸΝ, Ὁ, 25; 4180: 

σκηνέω, ὃ6 γι, ΘΟ}. γι, χιιαγογ 8, 

ΔΌΣΙΣ 

σκήνωμα, -ατος, τό (σκηνόω), ἐσηΐ; 

Ρ]. χιναγ 75. 
σκηπτός, -οὔ, ὁ, ἐπι 6167}. Ὀοἱ . 

σκηπτοῦχος, -ου, ὁ (σκῆπτον--σκῆπτ- 

ρον, ϑβοορέγο, -ἰ- ἔχω), 5εορίγο- 

δοανον, οπαρπιθογίαΐη, ἃ ΒΙΡῊ 

ΟἰΠοΙΔ] αὖ [Π9 Ῥϑυβίδη οοσγῦ. 

Σικιλλοῦς, -οῦντος, ὁ, Θού{ι8, ἃ ἴον ἢ 

ἴπ ἘΠῚ5, πϑᾶῦ ΟἸσΣΙΡΙ8, ΜΈΘΙΘ 

ΧΘΠΟΡΠΒΟη Πα 8ὴ θβίδϊθ ρτϑ- 

βϑηΐϊθα ἴο πῖπη ᾿ν {Ππ6 ὥϑρεαγίϑῃηβ, 

Ἧς ΟΣ ς 

σκίμπους, -οδος, ὁ, ὦ ἰοτ ΘΟΈΟἾι. 

σκληρός, -ά, -όν, παγα, γόοιο; ἐν 

σκληρῷ, οὐν γι], σγοιπα, ΤΥ, 
8, 26. 

σκληρῶς, δεν. (σκληρός), παγα ,. ἴηι 

παγαδηΐ. 

σκόλοψ, -οπος, ὁ, σία; ἴῃ Ρ]., ραϊ- 

δαᾶο, Ν, 2, . 

σκευάσω 
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σκοπέω, ΟἿΪν ἴῃ ῬΓΘΒ. ἃ πα ἰπιρῇ.; ο΄. 

σκέπτομαι (σκοπόΞξ), ἰοΟἷ᾽ οὐ 707, 

τοαΐο]ν 707. τοαΐοῖν; 866, ἰραγΉ, 

ηᾶ οιυιί, 111, 1, 18: δοηίαθν, 

φοπάογ, Υ,, 0, 30. 

σκοπός, -οῦ, ὁ (ο7. σκέπτομαι, Βηρ. 

80006, ἩνΟΥΌΒΟΟ06, 6ἔ6.), 8Ρ1}; 

βοοπμί. 

σκόροδον, -ουὐ, τό, σαγίίο; ἴῃ Ρ}].; 

ΔΕ 9}: 
σκοταῖος, -α, -ον (σκότος), γι, ἐ}.6 ἀαΥ̓Ϊ:. 

σκότος, -ους, τό, (]1αΥ] 1168. 

Σκυθηνοί, -ῶν, οἱ, ἐπ6 ϑομέμδγ, ἃ 

{ῦ6 ἀν οι ϊηρ βου οὗ {Ππ0 

ΒΊΔΟΙς 588. 

σκυλεύω, ἐσκύλευσα (σκῦλον, 5ρο 1), 

δἰγίρ, σο8ροτ!. 

σκύταλον, -ου, τό, οἐΐοῖ», οἰ. 

σκύτινος, -ἡ, -ον (σκῦτος, 5101), οὗ 

ἰοιιἐ] 67, ἰοειἐ}. 67}. 

σμῆνος, -ους, τό, βιδαγηιν (οὗ ὈΘΘ65). 

Σμίκρης, τητος, ὁ, ϑηνοΥ 65, Οὴ9. οὗ 

{π6Ὸ ρϑποια]β οὗ {1ῃ06 Ατοδαΐδῃ 

ἀρταν, ΝΊ, 8, 4}: 

Σόλοι, -ων, οἱ, ϑοϊδ, ἃ οἷὔγ οὐ {ἢ 

οοδβῦ οἵ ΟἸΠ]Π]οἷδ. 

σός, σή, σόν, ῬΟΒΒΘΒΒ. ΡΓΟΗ. (ΟἿ. σύ, 

Τιαΐ. ἐτιιι5, ᾿ς. ἐμ), ἐπι, ἐΠῖηο, 

μοι". 

Σοῦσα, τά (1116 8] Θηπελατ; ΝΘΉΗ. 

1:1). ϑιβα, οαρὶδα] οὗ {Π6 ρῥτονυ- 

'ποθ οἵ 'ιαδβίαηθ, 8η6 οπθ οὗ ὑπ 

οδρ᾿ύα]5. οὗ πὸ Ῥοϑυβίϑη ΘΗ ΡΙΓΘ. 

Ηροτο {πὸ Κτηρ βροηῦ {Π6 Βρυϊηρ 

ΤΟ 5, ΠῚ 4, 25; 17], 5, 15, π. 

Σοφαίνετος, -ουὅ, ὁ, Θορπαοηοέινι8, οἵ 

ΒΘ γΡ Πα] α5᾽η Αὐόδαϊδ, ἃ ΡΘΠΘΓΔ] 

πηᾶθι ΟὐὙτ 5. 

σοφία, -ας, ἡ (σοφός), τἱδαϊοηι ; ὮΘΉΟΘ 

λ111. ΘΒΡ. ἴῃ τη πβῖο. 

σοφός, -ἡ, -όν (προ. ρ)1ι|οβορ]), 

τἶδος οἴου ον", δ]υϊ 6ε]. 

σπανίζω, σπανιῶ, ἐσπάνισα, ἐσπάνισμαι 

(σπάν.ς), ἰαοῖς, τοαγιΐ, νυ ἢ ρθη. 

σπάνιος, -α, -ον(σπάνις), δοαγιίμ, Λαγ6. 

σπάνις, -εως, ἡ, δοαγοίέῃ, ΤΘοῖς. 

Σπάρτη, -ης, ἡ, ϑρανέα, {π οαρὶζα] 

οἵ Πιδοοηΐδ, 11, 6, 4. 

Σπαρτιάτης, -οὐ (Σπάρτη), α 8ραγ- 

ἐατγι, ΟἿ 6 οὗ σΘ π π1η6 ᾿)ουδη βίου. 

σπάρτον, -ουὅ, τό (σπεῖρα, οΟἸ), ΥῸΡΕ, 

οοΥγα. 

σπάω, -σπάσω, οἴο., Ῥοτῇ. τηϊα. ἔσπασ- 

μαι, αγ᾽αιῖο; ταϊα., οὗ ομϑβ βΒυογα 

1: 8, 29. 

σπείρω, σπερῶ, ἔσπειρα (οΓ. Ἐϊπηρ 

8ραγ70, 8ϑρογααϊο), 8οιὺ, ΝῚ, 1, 8; 

Ῥᾶ55. δὲ ϑβδοαΐϊξογοα, ατβρογβοα, 

1.5: 10] 

σπείσας, σπείσεσθαι, 5666 σπένδω. 

σπένδω, -σπείσω, ἔσπεισα ἔσπεισμαι 

(7. Ταῦ. βροη 160), ροι" αἱ Τἴδαι- 

ἑϊογ, ἡναΐο ἃ αἰγη}- ΟΠ εγίης, 

805. ψ ΓΝ,8,.18, 14; ταϊα. ΕἸ ΟΘ, ΠῚ 

Ῥαύϊοηβ 6 γΘ οἴοσθα ὃν {πὸ σοη- 

ἰγδούϊηρ Ρᾶγίϊθβ, θα ἃ ἐγοαΐῃ 

ΟΥ̓ ἔγιοο τοὐέῃ, ααῦ. 

σπεύδω, σπεύσω, οἰο., εὐ 6, τιΥ 06 ΟἿ; 

1η ὕγϑ ηΒ., μαιϑέογ, ρῦο858, ΟἿ, 805. 

ΟἿ᾽ ΜΙ 1πηΠη.; ταῦτ᾽ ἐγὼ ἔσπευδον, 

ἐπι τὐὰ8 (π6 σγοιηα ΟἿ ἘΝ 

πα ῖο, ΕΝ 1. 21: 

Σπιθριδάτης, -ου, ὁ, ϑριἐμγασ ἕο, 

8 Οἴοου ἀπ θυ ΡΠ ΘΙ Πα Ὀ8ΖΙΙ5. 

σπολάς, -άδος, ἡ, ἰοαΐίιογγν 7αοϊοέ οὐ 

ομῖγ 6.58. 

σπονδή, -ἢς, (σπένδω), {ἰαΐξίοτ, 

αὐγὴ] οὐ ονίη ; Ρ]. ἐγοαΐμ, ἔγιιοο, 

Ρθ6αρο. 
σπουδάζω, σπουδάσω, οἕο. 

δὲ ἵν, ναί, {γν Θεγγι6 5. 

σπουδαιολογέω, ἐσπουδαιλόγησα, οἴο 

(σπουδαῖος, 86γ 10 1ι5,-[- λέγω), ἑαὶῇ: 

Θανγηοκίϊῃ τὐτέδι. 

σπουδή, -ῆς. ἡ (σπεύδω), μειδέο, ὨΠΟΥΥΉ ; 

ααῦ. σπουδῇ, ἃΒ5 δᾶν., παϑέϊῃ, ΝῚ, 

, 14: κατὰ σπουδήν, ἔπ, “ιαιδΐο, 

ΨΗ, θ, 28. 

στάδιον, -ου, τό, 5]. 

ἐπ δἐααίϊζιηι, 

(σπουδὴ), 

4η6 

δίασϊο, ἃ 

στάδιοι 

στάδια, 
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Οτϑοὶς τηθᾶβασ οὗ αἰβίαπορ, 600 

ΟὙθθκ οὐ 8119 Ἐπηρ, ἔ.; 8150, 

γα 06 σοτῦ86 (ἴον ἕοοῦ γϑοθβ, [Π6 

οΙαοβί οὗ ἀστοῖς αὐδ]θίϊο σ᾿ ῃη65); 

ἀγωνίζεσθαι στάδιον (1 ΠΠΘΤ ΟὈ].), ἔο 

οοπΐοηπα τη ἐϊι Γοοΐγαοσο, ΤᾺ,8,21, 

σταθμός, -οὔ, ὁ (ἵστημι), Παϊέξίηρ- 

»ίαςο, φιιαγογ 8; ΘΟΙΏΤΠΟΉΪν [Π6 

αἰβίδποθ Ὀθίνθθη ὕνο ἢϑ]ΐβ, ἃ 

σαν 8 7ου γε. 
στάς, 566 ἵστημι. 

στασιάζω, στασιάσω, ἐστασίασα (στά- 

σις), ἤογην α Γασέζογι, θ6 ἵη, γουοίέ, 

γοθοῖ, 405.. ἢ ἀδῦ., ΟΥ πρός ἃπα 

860, 

στάσις, -εωὡς, ἡ (ἱστημι), ξαοσέϊογι, 

αἰϊδδοη βίο, α͵βοοΥα. 

σταυρός, -οῦ, ὁ (ἵστημι), βέαϊιο, ραϊί- 

86.616. 

σταύρωμα, -ατος, τό (σταυρός), 5[000- 

ααο. 

στέαρ, -ατος, τό, Γαΐ, ἑαϊίοιυ, βιιοΐ. 

στέγασμα, -ατος, τό (στεγάζω, 6ΟΥ67; 

6Γ. στέγη), οουογῖηρ. 

στέγη, -ης, ἡ (στέγω, οουον, Ἐ)ηρ. 

αοοῖρ, ἐπαΐο!), γοῦῦ; Ἦθῃοο, 

Ποιιβ86. 

στεγνός, -ή, -ὁν, (ΟΥ. στέγη), οουογοα; ; 

πραῦ. τὰ στεγνά, ἢοτι565. 11, 4,12. 

στείβω, το αἱ] ὁπ, ἐγοας ; 858. Ρ81- 

[16., οὗ τοδαβ, 1, 9, 18. 

στέλλω, στελῶ, ἔστειλα, -ἔσταλκα, 

ἔσταλμαι, ἐστάλην, 86 ἴηι ΟΥ̓ΔΟΥ, 

Θηιῖρ, α76855, 1171, 2, Ἵ, τηϊᾶ. βοΐ 

7ογέϊι, ργοοοοα, ἐγαυοῖ, Ν, 1, ὅ. 
στενός, -ή, -όν, ἩΑΥ̓ΥΟΥῦ ; ΘΟΙΏΡ. στενό- 

τερος, ΠΠ|, 4, 19: ἃ5 βυβδύ., τὸ 

στενόν, ΟΥ̓ τὰ στενά, “ΟΠ 6, Ρα.58. 

στενοχωρία, -ας, ἡ (στενός- χῶρος), 

παγγοιῖῦ Ρα.88. 
στέργω, στέρξω, ἴουο. 

στερέω, στερήσω, οἷο. αοργίνο οἔ, 

ἢ 866. ἃπα ρθῃ.; ἴῃ Ρ858., δ6 

αοργῖυρα οΥ, δα εὐἰέποι. 'ΤῊΘ 

Ῥ͵ΓΘΒ. ΡὈ858. 15 στέρομαι. 

στέρνον, -ου, τό (γν στερ, ΞΡΥ6α6)), 

δγοαΐ. 

στέρομαι (67. στερέω), ΟἿΪΥ ἴπ ῬΓΘΒ. 

([Π6 ἱτηρῇ. 15 νἜΎῪ ΤἈΓΘ), 8ΠπΠ4 νυ ἢ 

{Π6 ἔοτοθ οὗ ἃ ρὲ, δὲ αἀοργῖυοα 

ΟΥ̓, ἀοεέϊξιέο οὗ, πατο ἰοβὲ, νυ ἢ 

θΈΠ. 

στερρῶς, δᾶν. (στερρός, ἢαγα, ἤγηι; 

4΄. ἙἘπρ. βἐογοοίψρε), ἢγηλνῖῃ, 

βίοι [αϑὲ{ῃ. 

στέφανος, -οὐ, ὁ (στέφω, Ρᾳο: 

Εἴοϑβο, ϑηοῖγ οἰ ο), ογοιῦη, σαγίαπα 

τὐγοαίῃ. 

στεφανόω, -ὥὦσω, οἷο. (στέφανος), 

ογοιῦη ; τοῖα. ογούση, οι βο  , ρει 

ον, ἃ τὐγοαΐ οΥ σαγίαπαι. 

στήλη, -ἡς, ἡ (στέλλω), μέ}, 5]αὖ 

(οὗ β᾽οῃθ). 

στῆναι, 566 ἵστημι. 

στίβος, -ου, ὁ (στείβω), δοαΐέθση, ἐγαοῖο, 

ἔγαομ. 

στίζω, στίξω,͵ ἔστιξα, ἔστιγμαι (6. 

Τιαῦ. ἡηδέϊσο, Ἐϊηρ. δέΐοῖο, βέϊηρ, 

δέϊσηνα), ἐο γγῖοϊε, ἑατέοο. 

στῖφος, -ους, τό (στέφω, ρᾳοῖς οἴοϑβο; 

67. Τιαῦ. δἐρο), ἐπγύόνο, ἤνα88. 

στλεγγίς, -ίδος, ἣ, ΒΟΥ ΑΡ67,, βἐρῖστι, 

566 «ἔου θχθυοιβίπρ ἴο ΤΘηΟνΘ 

{Π6 δὶ 8πα αἰτῦ ἔτγοτῃ {π6 θοάν, 

ΤΙ, 2, 10; βοοοταϊπρ ἴο οἴμθυβ, ἃ 

κῖπα οὗ πεασ αγθ885 οὐ ἐΐαγα. 

στολή, -ῆς, ἡ (στέλλω), (7688, γΟΡ6, 

οοΙ]θοΐινθ, γχαϊηιογΐ. 

στόλος, -ου, ὁ (στέλλω), οηιτρηιοτΐ, 

αὐ ηνιαηιογέ, οαροαϊέοτ. 

στόμα, -ατος, τό (οΓ. Ἐϊπρ. 5ἐοηιαο})), 

ηιοιι, ορϑηΐης, ἤγονΐ, ται. 

στρατεία, -ας, ἡ (ὁ7. στρατεύω), 6α:- 

γφοαϊίϊον, οδαπιραΐρη. 

στράτευμα, -ατος, τό(στρατεύω), αΥ̓Ἠϊ. 

στρατεύω, στρατεύσω, οἶα. (στρατός), 

ηιαΐα ατ Θαροατξίον,, ἡναθ ταν", 

ἕαμο ἐπ ἢοία, οὗ σοιηπηδηαὶηρ 

ΟἸΠΟΘΓΒ; ΤΠΟΓΘ ΘΟΤΩΙΠΟΙΪΥ ΤηΪᾶ., οὗ 

ΟἸΠΟΘΙΒ ΟΥ οὗ ὑγοορβ. 
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στρατηγέω, στρατηγήσω οἶα. (στρα- 

τη ὀθ), ὃ6 φοπογαὶ, ἐαΐοθ ΘΟΊι- 

μιαγια, ΑΌ5. οΥ  ΊΓ ρθη.;: στρατη- 

γεῖν ταύτην τὴν στρατηγίαν, (ι581{Π|}6 

ἐυῖ5 σοηιηιαηα, 1, 3, 1δ; τοῦτο 

πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, δορσίη 

μοι" σοποναἰ5]υρ οὐοῦ' τι8 τοτέ 

ἐμιῖ5, ΝΤΙ, 6, 40. 

στρατηγία, -ας, ἡ (στρατηγός), ΟΓ 66 

ΟΓ σοποραῖ, οΘοηυπιανα; σοπογαΐ- 

8]υἱρ, 11, 2, 18. 

στρατηγιάω (στρατηγός), τῦΐ8}, 0 ὃ6 
σοπεναΐ. 

στρατηγός, (στρατός-[-ἄγω), 

σόπεγαῖ, 564 οὗ [ΠΘ σοτητηδη 6175 

οἵ 86 νδιΐϊοιβ αἰνιβίοπβ ἴῃ ΟΥ- 

ται σοῖς ἁστην, 8ἃπα 8150 οὗ {Π6 

Ῥουβίδη τα] 1 ΓῪ ΡΟΥΘΓΠΟΓΙΒ. 

ἡ (στρατός), ΟΥ̓, 

δ τῷ 
τοῦ, ὁ 

στρατιά, -ἂς, 

ἐγοο}58. 

στρατιώτης, -ου, ὁ (στρατιά), δοἰαἰϊθ᾽; 

1η Ρ]. 700}. 

Στρατοκλῆς, έους, ὁ, δἐγαΐοοίο8, Θοτη- 

τηδηαθι οὗ {πΠ6 Οτϑύδη ΔΙΌ ΘΒ. 
στρατοπεδεύω, -εὐσω, Οἴ6. (στρατό- 

πεδον)ὴ, ρίξο, ΟἸ 68. Θαηιρ, 6Ή- 

οαηιρ, ὩΘΉΘΙΔΙΠΥ ταϊα, ΓΘ ῬΓΘ5. 

Πὰ8Β βοιηθίϊπηθβ {Π6 ἴοτοθ οἵ ἃ 

Ροσῇ,, ΥἹ, 8,0. 

στρατόπεδον, -ου, τό (στρατός-Ἰ- πέδον, 

φγοιηα), οαηιρ; 850. αὐη ΤΉ, 

Θαη. 
στρατός, -οῦ, ὁ (στορέννυμι, 5ργδαα 

οὐ), αὐηιῃ, ΠΟΥ θ6 (65}Ρ. ἴῃ ΘΔΙΠΡ), 

ΠΡΊΌΣ 
στραφέντες, Β606 στρέφω. 

στρεπτός, -ἥ, -ὁν (στρέφω), ἐιυϊδέοα; 

ὁ στρεπτός, οΟἰϊαν, τιοομίαοο, ΟΥᾺ 

Ὀν Ῥουβίδηβ οὗ ὑδηῖκ. 

στρέφω, στρέψω, ἔστρεψα, ἔστραμμαι, 

ἐστράφην (οΓ. Εηρ'. δίγΟρ]ο, οαΐα8- 

ἐγ 07.606), ἐπι), ἑιυϊδί, δναϊα, ἴῃ 

Ῥαξει, ν 0 1, 1δ; τη 8π6 π᾿ 

Ῥᾶ55., ἔνι) ΟΥ τομϑοὶ αδοιιΐ, 1, 

Ὁ: 

στρουθός, -οῦ, ὁ, ἡ, ΒαΥΎΟΊ; ὁ μέγας 

στρουθός, οδἰγίοϊι, 1, Ὁ, 2, 8, 

στρωματόδεσμος, -ουὐ, ὁ (στρώματα, 

δοαοϊοί]65,-1- δεσμός), δα οἷς ΓοΥ θοα- 

οἰοίμο8. Χ, 4, 13, 

στυγνός, -ή, -όν (67. στυγέω, μαΐο), 

μαϊοζγιι!, σ᾽]οοΉν, ϑιίϊονι, 11, 6, 9; 

τὸ στυγνόν, δτ:1|6γγ716858, 11, 0, 11, 

Σιτυμφάλιος, -ου, ὁ (Στύμφαλο:), α για- 

ἔϊι6 οΓ) δἰμηιρθαϊι8, ἴῃ Ατοδαϊδ. 

σύ, σοῦ, Ὁ]. ὑμεῖς, Ρ6Γ5. ΡῬτοη. (Πογ. 

τύ, Τ,αἴ. ἔτι, ἘΠηρ.. ἐποιι", ἐπουι, ψοιι. 

ΤῊΘ ποτη. 15 δα ΟΠΪΥ ΠΘΗ 61- 
ῬΒδζίϊο. 

συγ- Ὀδίοτο ρΡα]α δ ]85 Ξε σύν, 

συγγένεια, -ας, ἡ (συγγενής), Ἰοϊγι5]ιῖρ. 

συγγενής, -ἔς (σύν-- γίγνομαι), Γ᾽ 6 

86αἼ16 7606 ΟΥ ζαηιῃ, τγοϊαΐοα; 
οἱ συγγενεῖς. 1. 5761). 

συγγίγνομαι (γίγνομαι), ὃ6 τὐτέῃ, α5- 

βοοϊαΐο αὐἱΐι, ἢνοοῖ; οἵ {Π6 τοὶᾶ- 

{Ἰοη5 οἵ βύπαθηῦ ἢ ἔθδοῆου, 

11, 6, 17; οὗ ΒΘΧ.8] ᾿Π!ΘΓΘΟΌΓΒΘ, 

ἘΠ ΉΡΣ 

συγκάθημαι (κάθημαι), 51 ἀοιῦτι, ἐο- 
σοίπμον. 

συγκαλέω (καλέω), οαἰξ ἐοσεΐπον, 

οαἰΐ α ταροΐξίηρ οἵ. 

συγκάμπτω (κάμπτω, 

δοηα). δοπαὶ. 

συγκατακαίω ΟΥ -κάω (καίω), 177. 

αἴοπρ τοϊέῃ. 

συγκατασκεδάννυμι (σκεδάννυμι), 

ΒργϊΉκίο οὐ βοαΐέον αἰοπρ τοῖϊέῃ 

αποίμον, Ν1Ι, 8, 82. 

συγκαταστρέφω (στρέφω), 7οἴἷη ΟΥ 

Πποῖρ τη, βιιδαϊ είν (τα1α.), 11,1, 14. 

σύγκειμαι (κεῖμαι), {6 ἐοσοίἠιο), δ 

ριιΐ ἰοσοίμον, 6 ασγορα οπ; τὸ 

»ίαοςο αργορα ΟἩ, 

Ῥίαοο οΓ γονπείοσυοιβ, 1, 8, 4; ἴῃ 

Ρ]. ἐογηιν8 ΟἵἩἨἁ ἀστορηϊοηέ, ΝΤΙ, 2, 1. 

συγκλείω (κλείω), εἰπὲ 0. οἴο86. 

συγκομίζω (κομίζω), δ»ηῖης οὐ σαΐποῦ 

ἐοσοίλιον, υὰϊα., ΥῚ, 0, 57. 

κάμψω, οἴο., 

συγκείμενον, 

ΓΝ 

ἂν... ἃ ἐῤυ 
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συγκύπτω (κύπτω, κύψω, Εἰ6., 5ἐ00}), 

αγαιὺ ἐοσοίιον, ὁοτύοῦοο, 11], 
4. 19. 21. 

συγχωρέω (χωρέω), σ0 τοϊέι, σοι οι}, 

μοί. 

σύειος, -α, -ον (σῦς), ΟΥ̓ βισΐηο; σιῖῃ 

χρῖμα, ἰαγα, ἸΧ, 4, 13. 

Συέννεσις, -ἰος, ὁ, ϑ,ψογιγιο8185, ἈΘΓΘαΙ- 

ὕδτν {1{{16 οὗ {πΠ6 Κίηρδ οὗ (ἸΠ]]οΪἃ, 

πϑοα ὉΥ ΧΘΠΟΡΠΏΟΙ 8ἃ5 8 ῬΙΌΡΕΓΙ 

ΠᾶΤΗΘ, 1,2, 12, . 

σῦκον, -ου, τό, 16. 

συλ- οἴΟΓΘ Δ- σύν. 

συλλαμβάνω (λαμβάνω), βοῖξο, αΥ̓Υο5ΐ, 

σαρίτινο. 

συλλέγω, -λέξω, -ἔέλεξα, -είλοχα, -είλεγ- 

μαι, -ελέγην (λέγω; αἤ. Τιαΐ. οοἱ- 

ἰἰσοὴ)ὴ, οοἰϊοοί, σαΐπον, οβρ. οἵ 

ΓΟΟΡΒ, οοἰοοΐ, ἰἸουμ, γαΐδο,1,1, 1: 

Ῥᾶ55 ἰηίν., σαίμον ἑοσείμεον, α8- 

ϑοηιθῖο, ΤΥ, 1, 10. 

συλλογή, -ῆς, ἡ (συλλέγω), οοἰϊοοξίης, 

ἰουῃ, οὗ ἴσοορβ, 1. 1, 6. 

σύλλογος, -ου, ὁ (συλλέγω), σαΐϊιογ- 

ἕη6. πιοοξίηρ. 

συμβαίνω (βαίνω), οοην6 ἰοσοέϊιον, 

Θοοιν, παρρθη, 111,1, 18. 

συμβάλλω (βάλλω), ἐπγοιυ ἐοσοίπον, 

οοἰϊοοί; ταϊὰ. οοπέγιθιίο, 1, 1, 9: 

ασγΥοο πον, ΝῚ, 8, 8; σοπέγαοί, 

ξενίαν, ΝΙ, 6, 85; 86. γνώμην ΟΥ 

λόγους, στο Ογι6᾽8 ἰάδαβ, ΘΟἸ 067,86, 

ΤΟ 

συμβοάω (βοάω), οαἰἷΐ ἰοσεοίϊιον, οαἰὶ 

ἐο οι αποΐϊογ, ΝΊ, 8, 6. 

συμβοηθέω (βοηθέω), 7οΐη, γι. θοαγίης 
αἷα.. 

συμβολή, -ῆς, ἡ (σύν-[- βάλλω), 6η- 
δοτέον, θαξέίο. 

συμβουλεύω (βουλεύω), ααἰτῖδο, Θοτίγ- 

861; ἴπ τηϊα. αδλ} αασυῖοο οἵ, οοη- 

δι ιὐἱέϊι, 1, 1, 10; δοῦ. δηα τηϊά. 

τορϑίμοσ, 11,1, 11. 

συμβουλή, -ἢς, ἡ (σύν-! βουλή), αὐϊ- 

οἵέξο, σΟιιγιϑοῖ; ἡ ἱερά συμβουλή, Υ, 

0, 4: βαῖα νι τοΐθγθποθ ἰο ἐπ 

ῬΓΟΥΘΙΓῸ ἱερὸν ἣ συμβουλή, αατΐοο 

ἐ8 αὶ ποῖμ ἐπίηρ. 

σύμβουλος, -ου, ὁ (βουλεύω), ααυΐ56}.. 

συμμανθάνω (μανθάνω), ἸφαγΉ, τ 61} οΥ 

ἐπογοιο εἶμ, θοοοηιθ ἀσοιιοἰοηιοε 
ἰο. 

συμμαχέω (σύμμαχος), δ ἐγ αἰϊίατιοο 

αὐτί. 

συμμαχία, -ας, ἡ (σύμμαχοΞ), αἰϊίαγιοο. 

συμμάχομαι (μάχομαι), ἰ.7]ι Ογν ΟἸν θ᾽ 5 

51616, ὕ6 ατὸ αἰϊῃ ο7. 

σύμμαχος, -ον (σύν-- μάχομαι), ΠρΠέ- 

ἔπ τυϊέθ, (ἱ. 6... ογν ἐΐι6 εἰαδ ο[), 

αἰϊοα; 85 βιιβύ. αἰΐῳ; τὰ σύμ- 

μαχα, ἐμίηρϑβ. ἑπαΐ ποῖ, αὐναη- 

ἔαρσο8, ΤΙ, 4, Ἱ. 

συμμείγνυμι (μείγνυμι, μείξω, ἔμειξα, 

μέμειγμαι, ἐμείχθην ἃπα ἐμίγην), 
ηὐυΐα; τοτίθι, πἰγυϊέο, 7οἵηι, δησαρο 

(1η Ὀδ.{16), αἀδῦ. 

συμπαρασκευάζω (σκευάζω), 7οΐγν ΟΥ 

αἰαὶ ἴπ, ργεραγίηρ. 

συμπαρέχω (ἔχω), 7οΐη, γι, οατιδίης 

οΥ αῇογαΐηρ. 

σύμπας, -ασα. -αν (πᾶς), αἷϊ ἰοσοίϊιον, 

αἰ τη α θοάῃ, ἐπ6 τὐποῖο, 1, 2, 9: 

τὸ σύμπαν, ἃ5 8αν., ογν ἐΠι6 «τὐ]ιοῖο, 

ἘΠ ΌΟΣ 

συμπέμπω (πέμπω), 5οηα ιὐτίἢ,. 

συμπίπτω (πίπτω), ἔαϊΐ ἐοσοί!ον», 

οοἰίαρϑε, Ν, 2, 24: σγαρρίο ιευτἱέῃ, 

Τ 9. Ὁ: 

σύμπλεως, -ων, ΡΠ. -ὦ (σύν-Ἐ- γγ, πλα), 

Θηζγ οἰ {τι 7, ει ρσϑη., 1, 2,22. 

συμποδίζω (ποδίζω), 5Ππαοζῖο; ἢθποο, 

μήπα ον, θηοιηιθον,, ΤΥ, 4,11. 

συμπολεμέω (πολεμέω), Ἡϊαΐδ τῦαῇ' 

αἰοης τοί, μοῖρ ἔπ, τραν. 

συμπορεύομαι (πορεύω), ἠιαγοῖι τὐϊέϊι, 

ἀοοοη ραΉ ἢ. 

συμποσίαρχος, -οὐ, ὁ (συμπόσιον, 

αὐντηίης Ὀοτεέ, 1 οα5ὲ, αμηροϑίιιηι 

[ἔγοτὴ σύν-Ἐ πίνω]-  ἄρχω), ς«ψηιροϑῖ- 

αγῖι, ἡνα δέον οὗ α Γοαςέ, Ν1,1,30. 
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συμπράττω (πράττω), ὅ΄ο «τὐτΐ}ι, αἰὰ 

ἐπ, οἴη, οὁο-ορογαΐο κοτέ]. 
συμπρέσβεις, -εων, οἱ (σύν-}-πρέσβιυ5), 

Ζοἰοιυ-αὐυθαβδαςίονδ ΟΥ θη Ὁ0}}8, 

Υ, Ὁ, 24. 
συμπροθυμέομαι (προθυμέομαι), 8 α7.6 

ἔην ΟΥ̓ θ᾽ 8 Θαρθ 71.658, 7οἵη, Τη. 1ι7"- 

σίηρ ἐπαΐ, να Ἰπἤ.; ΟΥ ὅπως. 

συμφέρω (φέρω), δγνῖπιῳ ἑοσοί]ιογ,, οοἰἱ- 

ἰοοΐ, σαΐμον; δὲ ΟΓὙ τι56 οὐ αὐ- 

ταπίαρσο; συμφέρειν τινι τὴν πενίαν, 

πάτα ρουεγίμ ταὐἰέπ οπε, ΝΊ], 

0, 20, 
σύμφημι (φημί), ἀαρ766, οΥ γι. 

σύμφορος, -ον (συμφέρω), αὐἀναη- 

ἰασοοιιϑ. 

σύν (ἴῃ {Π6 οΟἸα6᾽ Ατἰύϊο ξύν), ΡΓΘΡ. 

νι ἢ ἀαΐύ., ἔδι τθοσθ ΘΟΙΠΟἢ 1ἢ 

ΧομοΡρΒοπ {π8η ἴῃ τηοβῦ ῬΓΌΒΘ 

ϑαΐμοτυβ, τοὐέμ, ἑοσοίπον τὐτέῃ, 

αἰοηρ τὐὐξλι, σΘοτασηθοη ἴῃ ῬΗΤΆ ΒΘΒ 

1|κτ6 Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, δοηοτι 

ατα Ἰυὶς ἐγοορϑ (67. ἀμφί), 1,2, 15; 

οὐ ἐπι 5ἴαε οἵ, σὺν ἡμῖν, 111,1, 21; 

οἴζοη, τού ἢ, ἐμα μοῖρ οἵ, 65Ρ. σὺν 

τοῖς θεοῖς, 171,1, 23; σὺν τοῖς ὅπλοι, 

τοὐΐπ αὐ ἔην οὐ" παγαῖς, 111, 2, 

8: οὗ οἱοϊῃίπρ, ἔμ, ΤΥ, ὃ, 38; οὗ 

ΤΩΔΠΏΘΙ, 1, 8, 4; οὗ τη68}8, 11, 0, 

18. Τπ οοτηροβίζϊοη σύν ὈΘΟΟΙΠΘΒ 

συμ- Ὀθίοτο 8 14 0Ϊ8] ΟΥ μ, συγ- 

θοΐογθ ἃ ραϊαΐίδι; Ὀθΐουγθ ἃ πη ρ, 

ν ἰ5. δβι μη] αίθα, ἀηα Ὀοϑΐοτθ σ 

τ ΤΟ] ] ον ηρ Θ0η5. 15. οὐαἰ 6. 

συναγείρω (ἀγείρω), οοἰοοὲ ἑἐορσοίλιον, 

αϑ8ϑοηνθῖο. 
(ἄγω), δγῖηρ ἱἰοσείδεν, 

σαΐον, οοἰοοΐ, οογυο 6. 

συναδικέω (ἀδικέω), ὃ ατὐὸ ἀΘΟΟΏν- 

φρίϊοο ἵν, εὐὑγονιο-αοίης. 

συναθροίζω ὁοἰοοΐ ἰο- 

σοΐμον; ταὶϊα, ἰηΐταηβ. αϑϑοηιθδίο. 

συναινέω 

ΡΥ αἷδ86), οἵη, οὐ αρῦοθ ἔπ ῥγαῖ5- 

ἕο, στανΐ, ΤΊ, 1, 51. 

συνάγω 

(ἁθροίζω), 
᾿ ᾿ Ζ “ 

(αἰνέω, αἰνέσω, ἤνεσα, 

συναιρέω (αἱρέω), ἑα]δο ἰοσοίνον., 6ηι- 

ὑγιιοθ ἦη, Οὴ6 }]ι)α86; ὡς συνε- 

λόντι εἰπεῖν, 0 ρμιιΐ ἐ]π|6 πηι)" 

ὑγῖοῳ, τι α ἀὐογαὶ, 111, 1, 38, 

συναίτιος, -ον (σύν- αἴτιος), ἱπιυοϊ "θα 

ἦν σιυίέ αὐὐέν αποίδον, ἐηιριϊ- 

οαΐοα. 

συνακολουθέω (ἀκολουθέω), 

αἰοης τολέθ, ἀὐοοοηραλ. 

συνακούω (ἀκούω), ἤδα1" εὐἱέν οὐ αἵ 

ἐμι6 βδαηι ἐϊηιο. 

συναλίζω (ἁλίζω), σαΐιογ" οὐ οοἰϊεοΐ 

ἰοσοίδογ,. 

συναλλάττω, 2 801. Ρ458. συνηλλάγην, 

11|. ὁπαησα (ϑο 85 ἴο Ὀγὶπρ) ἔο- 

σοίλμον, γοοογιοῖϊο (πρός), ἴῃ ῬΆ 58.» 

ΤΡ ΤΠ 

συναναβαίνω (βαίνω), 00 τπ|ῦ οὐ ἴη- 

ἰαπαῖ τὐτί}ι. 

συναναπράττω (πράττω), 7οἴη, ἴηι 6α- 

αοἰΐηρ., 

συνανίστημι (ἴστημι), γαΐὖδθ ΟΥ̓ 86ξ τρ 

τοὐί]ι; Ἃ δον. 1ηὔγϑηβ. 7756 τ 

εὐτίμ, ΝΙΙ, 8, 85. 
συναντάω (ἀντάω, ἀντήσω, οἕο., πιδοΐ; 

αΓ. ἀντί), ηιοοΐ, ἠιοοΐ κοτέ]. 

συνάπειμι (εἶμι), σὸ δαοῖς τοί. 

συναπολαμβάνω (λαμβάνω), γεδοοῖυθ 

ΟἿ 65 αἰτι65 αὐ ἐι6 βαηχ ἰϊηϊθ. 

συνάπτω (ἅπτω), 7οἴη, δησασα ἴπ 

(46 6.) τοτέῃ, (α α(.). 

συνάρχω (ἄρχω), γ1ε16 οὐ ΘΟηνηναηα 

7οϊηεϊῃ κοτέ}, (ἀ α1.). 
σύνδειπνος, -ου, ὁ (σύν-- δεῖπνον), ΘΟῊν- 

»Ῥαγίογ, ΟΥἩ σιιοϑὲ αὐ αἰἰγιγι6 7". 

συνδιαβαίνω (βαίνω), 6755 Οὐογ τοϊέῃι. 

συνδιαπράττω (πράττω), αὐοοηιρ 5}. 

τοίη; ταϊα., πεσοίίαΐο τοί οὐ αὲ 

ἐπι 5αηιο ἐΐηιο, ΤΥ, 8, 24. 
συνδοκέω (δοκέω), 566 σοοεὶ αἰ50. 

σύνδυο (δύο), ἔτοο ἐοσοίδιθ», ἔιῦο ὃμ 

ἔιυο. 

συνέδραμον, 566 συντρέχω. 

συνεῖδον (εἶδον), 866 αὐ αἰ σίατιεο, οὗ 

86 706. 

7οϊοιυ 



Τοσαι θη ει1)}} 113 

συνειλεγμένοι, ΒΘ6 συλλέγω. 

συνειλημμένοι, συνειλήφασι, 566 συλ- 

λαμβάνω. 

σύνειμι (εἰμί), δ6 τοϊέῃ; οἱ συνόντες, 

ΟἾ 65 α8ϑοοίαΐε5, 11, 0, 20, 33. 

σύνειμι (εἶμι), σοἾϊ6 ἐοσοίδον, εἰ5- 

δϑηιδῖο, Τ1Ὶ δ, 1: ἴῃ Ποβύ]θ 56 Π56, 

Θηοοιιγίον, 1, 10, 10. 
συνείποντο, 566 συνέπομαι. 

συνεισέρχομαι (ἔρχομαι), σο ἵγ, τοϊέῃι 

οΥ ἐοσοέπογ. 

συνεισπίπτω (πίπτω), ἔαϊΐ ΟΥ̓ γ71|8}} 

ἔῃ, τὐτέῃ. 

συνεκβαίνω (βαίνω), 00 οτἱέ ἑἐοσοίθον 

οΓ «υἱέ, ΤΥ, 8, 22 η. 
συνεκβιβάζω (σύν- ἐκ- βιβάζω, βιβά- 

σω ΟΥ βιβῶ, οἶἴς.), 7οΐη, οὐ αἷὰ ἴη, 

7ογοΐηρ οἰ. 

συνεκκόπτω (κόπτω), 7οΐη, ἔπ, οτἰ ἐς 

αοιση. 

συνεκπίνω (πίνω), αγηἶς ἐο ἔΐι6 αΥ̓δ 0 8 

«ὐτέ!ι, αὐαΐη, ιὐτέῃ. 

συνεκπορίζω (πορίζω), 7οἵγι, ἴηι ΡγῸ- 

υἱαϊηρ. 
συνέλαβον, 5600 συλλαμβάνω. 

συνεληλύθατε, συνελθόντες, 566 συνέρ- 

χομαι. 

συνελόντι, 566 συναιρέω. 

συνενεγκόντες, συνενηνεγμένα, 566 

συμφέρω. 

συνεξέρχομαι (ἔρχομαι), “0 ἔογέϊι 

τοτέῃ. 
συνεπαινέω (ἐπαινέω), 7οΐἵγ, γι ργαΐ8- 

ἴη οὐ αρργουΐηρσ. 

συνεπεύχομαι (εὔχομαι), τοῦ δοδίαα8 

οὐ ἐπ, ααατέϊοτι. 

συνεπιμελέομαι (ἐπιμελέομαι), οἵη, ἴη, 
ἑαμκίηρ οἤαῦοο οἤ. 

συνεπισπέσθαι, 566 συνεφέπομαι. 

συνεπισπεύδω (σπεύδω), οἵη, οὐ αἱὰ 

ὕη, 918]. ΟἽ". 

συνεπιτρίβω (τρίβω, τρίψω, οἶο., γι), 

αἰοδέγοῃ οὐ γυἴη, ὐἰέονῃ. 

συνέπομαι (ἕπομαι), Γοἰΐϊοιυ τοί, αο- 

Ομ ραΉ. 

συνεπόμνυμι (ὄμνυμι), διτῦδαγ" ᾿οδίαος 

(αἰοπρ τοϊέ], αὐιοΐ]ιο7).. 

συνεργός, -ὄν (σύν-! ἔργον), τ0ογ]η 

τὐὐέῃ, ἃβ βυθβί., δο-ἸὉΟΥ̓ΠΟΥ, 

ἢ ]ρογ. 

συνερρύησαν, 566 συρρέω. 

συνέρχομαι (ἔρχομαι), ΘοΉ16 ἑοσοίπον, 
απςϑδοηϊθίο, ηιοοΐ. 

συνέσπων, 566 συσπάω. 

συνεφέπομαι (ἕπομαι), γοϊϊοιν αἰοτς 
τοτέἠ, Γοἰΐοιυ παναὶ τ ρΟΉι. 

συνέχω (ἔχω), ποία ἐοσγοίϊιο:. 
συνήδομαι (ἥδομαι), δ6 οἰαα οὐ γῈ- 

7οἴοο εὐτέϊι., οοπισγαϊζιαΐο. 
συνθεάομαι (θεάομαι), Ἰοοῖς αὐ τοὐϊίϊι. 

σύνθημα, -ατος, τό (σύν-[ τίθημι), 

αργοοηιθγέ, ἸΤΨ, 6, 20; 5είσπαίϊ, 

τραϊοϊιυογα, 1, 8, 16. 

συνθηράω (θηράω), Πιιγυέ τὐϊίϊι, 7οΐη 

ἴῃ, ἐ}ι6 Πυτιτέ. 

συνθοῖτο, 566 συντίθημι. 

συνιδεῖν, 566 συνεῖδον. 

συνίημι (ἴημι), εὐ ον εἰαηα. 

συνίστημι (ἴστημι), Ὠλαῖϊτο βίαια οὐ 

δγῖηο ἐορσοί]ιθ», οἵ Ῥϑύβοηβ, {η- 

ἔγοάλιοο, 111, 1, 8; Ἰηΐγ. ἴῃ τη]ᾶ. 

8Πα ἰὴ ρϑυΐ. 8π4 2. δοῖ. δοί,, 

δέαπα ἐορσοίπου., αϑϑθηιθϊο, σαί}, 

Υ, {, 2; συνεστηκός, οὗ ἰΤΟΟΡΒ, 1) 

οοηραοί ογάον, ΝΙ, 5, 80; ΨΙΙ, 
6, 26. 

σύνοδος, -ου, ἡ (συν-Ἐ ὁδός), ηιοοέϊηο,. 

ΘηοοτηΐοΥ. 

σύνοιδα, (οἶδα), κηοιῦ τοὐξῃ, (ΟῚ, 

8.76 ΟΥ̓ 8 ηοιοίοασο, ΝΤΙ, 6, 

18; ομ!θῆν σι αδ. οὗ τοῆθχῖνο 

Ῥύοη. 8η4 ποι. ρᾶγίϊο. δ6 Θου- 

δοίοιι5 ΟΓ, ὃδ6 οοηϑοῖοι ἐπαΐ, 1. 

5, 10. 

συνοίσειν, 566 συμφέρω. 

συνολολύζω (ὀλολύζω, οΥἢ αἰοτιεῖ, ο7. 

ὀλολυγή, αἱ ΟΥ̓, Ταῦ. τεἰ μαι, ΒΟΥ ΘΟ ἢ; 

οὐ, Ἑὰπρ,, οτοῖ), «Ποτε αἰοης τουτί], 

7οΐη, ἦη, ογμίη οὐ, οἵ ννοιηθῃ, 

1.9: 19. 
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συνομολογέω (ὁμολογέω), ασγοο υἱέ}, 

οὐ (αδ.), ἔπι βοηιοί πιο (δοο.), 

ΘΟπ ΘΙ; ΘΙΓΠΘΥ οᾶ856. ΟΥ Ὀοΐῃ 

ΟΆ565 Τη8 } 6 πιϑθᾶ, 
συνοράω (ὁράω), 566 ἰοσεοίπον οὐ αὐ 

ἐπι6 βαηιθ ἐΐηνε, τὐαΐοἢ,, οἵδ, ΤΥ, 

ἘΠ 9. 15. 
συνουσία, -ας, ἡ (σύν-Ἐ εἰμί), αἱ θοῖη 

ἐοσοίπον,, ἐπ έθν οι 86, ἐγυξογυΐοιυ, 

ΘΟΉ ΓοΥ Ίι66. 

συντάττω (τάττω), ΟαΥ̓ΥΟΉΩ6, 86 1η. 

ΟΥ̓ΟΥ, ΑΥ̓ΤαΉ, ἡναγ δαὶ, ζογηι, οὗ 

ξἐγοορβ; τηϊᾶ., οὗ {πΠ6 Ἰϑδᾶθζ, ΓΟ νι 

οἸ δ᾽ 5 οτὔη, ἐγοορϑ, 1. 10, ὃ; οὗ {86 

ἔγόοορβ, {αὶ ἑγιέο ᾿ἴπιθ, ἔοόγηι, 1, 8, 

14. 

συντίθημι (τίθημι). ριιέ οὐ ρία!ξο ἰο- 

σοέμον; ταϊα. οοπέγαςί, ασῦϑθ οι 

βοηιοίμίνο (ἀ66.), κοτέ, δοπιεθοῦῃ 

(65), 15..9: ἡ: 

σύντομος, -ον (σύν-:- τέμνω), οτιἐ 5Πογ , 

δϑΠογΐ. 
συντράπεΐος, -ου, ὁ (σύν- - τράπεζα), 

ἐαδίο οοπιραπίοτ, 1, 9, 81; ο΄. 

ὁμοτράπεζος. 

συντρέχω (τρέχω), γἼ{η. ἑοσείπον. 

συντρίβω (τρίβω, τρίψω, εοἕο., γιὉ), 

γι ἐοσεΐίϊιον; 

ἀνθρώπους σκέλη, ἡϊδην τὐλέμ ἐμοὶ 

ἴθ 8 ογιιδ]εαὶ, ΤΥ, Ἵ, 4. 
συντυγχάνω (τυγχάνω), 

προης ζαἷ1 ἔπ, τουτί. 

συνωφελέω (ὠφελέω), Ἴοΐη, ἴηι ποὶρίηρ. 

Συρακόσιος, -ου, ὁ (Συράκουσαι, ϑψγα- 

Οτι56), α ϑυηῃ;νασιδαη, τυπαδτξαγι 

ΟΥΓ ϑηγάοιι86, ἴῃ 1οΙ]ν. 

Συρία, -ας, ἡ (ΣύριοΞ), Θψγῖα, {Π6 α15- 

γιοῦ Ὀούνψθοη ῃ6 Ἐπιρῃτγαϊΐοβ 

δὰ {ῃ6 Μραϊζουσαπθδη (δὶ- 

ὑΠπουΡ {πΠ6 Ππᾶπη6 ἴῃ 1, 4, 4 ἰ5 

τπιϑοαὰ οἵ {Π6 τϑρίοη θαβῦ οὗ {6 

ΓΙΥΘΙ). 

Σύριος, -α, -ον (Σύρος), ϑυψγίαγι. 

Σύρος, -ου, ὁ, α ϑυψγίαν, παξῖυο ΟἹ 

γνία. 

συντετριμμένους 

παρρεν 

συρρέω (ῥέω), ἤοιι; ἑοσοίθον; οὗ τη θη, 

δίγϑαην ΟΥ ΠΟοἷς ἰοσεΐίπμογ. 

σῦς, συός, ὁ, ἡ (οΓ. ὗς, Τιαῦ. 81τ|5, Ἐπρ. 

ἤοσ;, 8οιυ), βισῖπο, ρίρ. θοαν. 

συσκευάζω (σκευάζω), ὀγίηρ εἴ εοΐ8 

ἰοσοίιον"; ΘΘΉΘΤΔΙΠΥ τηϊα., »ασῖς 
ΟΥ̓ 68 οἤ οοΥβ, ραοσῖὶς τρ. 

σύσκηνος, -ουὅ, ὁ (σύν-- σκηνή), Ἠϊ655- 

ηιαΐο. 

συσπάω (σπάω), αὐγαὶ ΟΥ 8ετ ἰο- 

σοίϊιον. 

συσπειράομαι, ρὲ. Ρᾶ55. συνεσπείραμαι 

(σπεῖρα, οοἱ]), οἵ ἴτοορβ, δ6 πια 856εῖ 

ἐοσοίιογ, θ6 ἴηι οἰοβα αὐταῇ, 1. 8, 

21], 

συσπουδάζω (σπουδάζω), 8αῦα ἴπ 

ΟἸο᾽5 ξϑαῖ οὐ παϑέο. 

συστρατεύομαι, δ. (στρατεύω). ἑαϊτα 

ἐπὸ ἢεια κοὐ, 7οΐη, ἦν αὶ δαπι- 

ραΐφη ιὐτέ]ι. 

συστράτηγος, -ου, ὁ (σύν--στρατηγόΞ), 

7ο]]οιυ-σοηοναί. 

συστρατιώτης, -ου, ὁ (σύν--στρατιώ- 

ΤτηΞ). Γο]]οιυ-ϑοἰαϊο1". 

συστρατοπεδεύομαι (στρατοπεδεύομαι), 

δποαπιρ ἐοσείῃμον. 

συχνός, -ἤ. -όν, τιηοῖ, σγοαΐ, Ρ]. 

γιαπμ; οἵ {ϊτηθ, Ἰοηᾳ; διαλεί- 

ποντα συχνὸν ἀπ᾿ ἀλλήλων, 50Ή16 

αϊξέανοο αρανί, 1. 8,10. 
σφαγιάζομαι, δοτ. ἐσφαγιασάμην (σφά- 

γιον), δία α υἱοέίηι, ΟΠ βαονῖ- 

ΠΟ. 

σφάγιον, -ου, τό (σφάττω), 8αονῖ- 

Ποῖαϊ υἱοέίηιν Ρ]., βαογ 6, 6ΞΡ. ἃ 

Ῥτορ ὑϊαΐουν βϑδουιῆσθ πα {6 

ΟἸΏΘη5 ατγάνῃ ὑμογθίγοιη (οἤ. 

ἱερά). 

σφαιροειδής, -ἔς (σφαῖρα, δαϊὶ, ἘΠηρΡ., 

ϑρ]ιογ-: εἶδος), δα ϊ1- 106, γούιτε. 

σφάλλω, σφαλῶ, ἔσφηλα, ἔσφαλμαι, 

ἐσφάλην, ἐγῖρ; νυ. ἃπα ΡΆ88.; 

δέινιηιθίο, {αὶ !, πιοοΐ τοὶΐθ πιῖδ- 

Ζονξιιο. 

σφᾶς, 566 οὗ. 
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σφάττω, σφάξω, ἔσφαξα, ἔσφαγμαι, 

ἐσφάγην, 5ἰατια]ιέολ'" (ΡΥΟΡΘΙΙΥ ὉΣ 

ααἰύϊπρ {ῃ6 ΦΠτοϑί), βασγίβοο; 

{Π 6, ἔγθϑιν, ᾿ἰϊὶ, βία. 

σφεῖς, 566 οὗ, 
σφενδονάω, ἐσφενδόνησα (σφενδόνη), 

βἰϊηρ. 
σφενδόνη, -ης, ἡ, 5ἰἴηισ ; α͵5ο ἸΟΟβθὶυ 

566 οὗ ἐπ τη ἶ55116, βδέοηο, διιοέ. 

σφενδονήτης, του, ὁ (σφενδονάω), 

5ἰἴησον. 

σφίσι, 566 οὗ. 

σφόδρα, 8δαν. (σφοδρός, το]ιθηιϊοηέ, 

οα ἐγ η 6), στοποϑηϊοηἐϊῃ, δαοορα- 

ἡησῖψ, υοτῳ. Τη 1, 10, 18 Τηϑηὴν 

Τ686 σφοδρά 85 84]., φα ἐγδΉϊο. 

σχεδία, -ας, ἡ, α ταῇί. 

σχεδόν, ἃν. (ἔχω), αἰηιοδέ, ἩΘαΥ ΤΉ, 

αδοκιΐ. 

σχεῖν; 566 ἔχω. 

σχέτλιος, -α, -ον (ἔχω), μοϊαΐηρ οτιΐ, 

᾿ς ΜΗ Πϊηομίησ; Πϑπσθθ, ογμοῖ, 

αγϑασζιῖ, Ψ1Τ. 6, 80. 

σχῆμα, -ατος, τό (ἔχω), ἤὉ7 ἢν ΟΥ̓ 

διαρθ; οἵ ὕτοορβ, γογηναξίοη, 1. 

10.110. 

σχίζω, ἔσχισα, ἐσχίσθην (67. Τιαί. 

δοΐηαο, Ἐπηρ. βομιίβηιν), βρὲ (οὗ 

θη); Τ᾿ 5; 19: ΤΥ, 4, 19: γᾶ55. 

οὗ ἴτοορβ, δὲ βοραγαίοα, ΥἹ, 8,1. 

σχολάζω, ἐσχόλασα (σχολή), δ6 αἱ 

ἰοίβιιγο, ἤαῦσα ἐΐηϊο. : 

σχολαῖος, -α, -ον (σχολή), ἰοἰδιιγ εἴμ, 
δίοιυ. 

σχολαίως (Δαν. οὗ σχολαῖϊος), 5]οτοῖῃ, 

δἰισοίβηῖμ, 1, Ὁ, 8: σΟΙΏΡΔΓ. σχο- 
λαίτερον, 1, ὅ, 9. 

σχολή, -ῆς, ἡ (ἔχω; 67. Τιαἴ. βοποῖα, 
Επρ΄. βοθοοί), Ἰοΐβιιγ δ; σχολῇ, ἃ5 

δᾶν., βἰοιυΐῃ, 111, 4, 27: ΤΥ,1, 16. 

σῷ, 566 σῶος. 

σῴζω, σώσω, ἔσωσα, σέσωκα, σέσωμαι, 

ἐσώθην (σῶς), βαῦθ, γοβοῖι6, Ῥγ6- 

8676, Ποία, κοορ; τοϊᾶ. βαῦυὸ 

ΟἸ 561, Θβοαρε, 11,1, 19; γοέιιγγι 

ΟΥ αΥ̓Τῖυε βαζοῖμ, 111,1, 6; σεσω- 

μένοι, 86. 76 ατιὰ δοιαὶ, Ν, Ὁ, 8, 

Σωκράτης, -ου, ὁ, δοογαΐοβ: (1) {Π6 

ἕδυθουβ ΑὐΠμο πίη ΡΠΪ]ΟΒΟΡΠΘΤΧ, 

ἔλθ Πα 8η6 Δ νΊΒο οὗ Χθπορποη: 

(2) ἂἃἂπ Αοθδθδη, ρϑπουδὶ ἴῃ [6 

ΔΤΤΩΥ οὗ Οντγαβ; 8 Ὀτὶθῆ βικθίοῃ οἵ 

ΗΒ ομγδοίθσ, 11, 6, 30. 

σῶμα, -ατος, τό, δοαῃ, 1. 9, 27; τὰ 

ἑαυτῶν σώματα, ἐϊιοῖγ" Οτῦη, »6γ- 

907,80) ἢ. 9. 12: 

ηῖθη, ΤΥ, 6, 10. 

σῶος, -α, -ον, ΟΥ σῶς, σᾶ, σῶν, 5676 

απα βοιιπα. 

Σῶσις, ὁ (Σωσίας), ϑο5ῖ8, οὐ ϑ'γτᾶ- 

ΟἾ56, ΡΘΠΘΓΆΙ ἸΠ6ΘΥ ΟὙΤῈ 5. 

σωτήρ, -ῆρος, ὁ (σῴ ζω), βαυΐογ, ἃ ἃ 

{{0|6 οὗ Ζειβ, 1, 8, 16. 

σωτηρία, -ας, ἡ (σῴ ζω), βαζεΐῃ. 

Σωτηρίδας, -ου, ὁ, ϑοίογίααι5, ἃ ΒορΡ- 

16 οἵ Θ΄ΊλΆσνοη. 

σωτήριος, -ον (σῴζω), ξαυΐηρ, Ὀγίηςσ- 

ἴηῷ βαείψ; τὰ σωτήρια, ἐπαης; 

οὔεογῖη 8 ον αοἰζυογαηοο, 111, 
ὩΣ 9 11: 

σωφρωνέω, σωφρονήσω, οἷο. (σῶς-Ἐ- 

φρήν), δ6 οΓ βοιιπα ηιΐπα!, 6 ργι- 

αδηπέ, τοῖΐδο. πιοασογαΐο. 

σωφρονίζω, ἐσωφρόνισα, οἔο., χαῖρ 

τοῖδο, Ὀγίη ἐο ΟἹ 68 561)568. 

σωφροσύνη, -ης, ἡ (σῶς: φρήν, ηυΐηα), 
ϑου γ.655 ΟΥΓἨ πιΐπα, ργιαθηοο, 

86{{-οςοπίγοῖ, πιοαογναίίοη,, 1, 9, 

8, ἢ. 

σώματα ἀνδρῶν, 

ΙΝ 

τ᾽, Όν δ] ἰβίομ ἔοσ τε. 

τἀγαθά, ΟΥ̓515 ἔοτν τὰ ἀγαθά. 

τάλαντον, -ου, τό (7, ταὰλ, ῥδαῦ; 67. 

Τιαῦ. ἐο!10), ἐπιαΐ το], θοαν8 οὐ 

ϑρΡοΥ 8. θαίατιοο, κοαῖοδ; ἩΘΠΟΘ, 

ιὐοϊρπΐ, ΤΠ 6 η 85 ἃ ἤχϑα νγοϊσῃΐ, 

ἑαϊοηι, ΒἰΧῸΥ τηΐηδβ οὐ 5134 105. 

ΔΥΟΙΓΠῸΡΟΙΒ; τηοβῦ ΘΟΙΠΙΠΟΠΪΥ ἃ 

ΒΏΌΙΗ ΟΥ̓ ΘΙΡῊ Οὗ ἸΠΟΠΘΥ (ΠΘΥΘΓΙ 
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ἃ 6οἰΠ), διυοπηζηρ ἴο 5ιχύνυ 

τ πΠἃΒ ΟΥ ἃροιῦ 81,080.00, 566 

{πὸ ποῖθ οἡ 1, ἵ, 18. 

τἄλλα, ὈΝ ΟΓΑ51Β ἴον τὰ ἄλλα. 

ταμιεύω, ταμιεύσω (ταμίας, δἰοιυαγα; 

67. τέμνω), αοὐὲ α8 5ἐοιδαγαὶ, β6γὺ8 

οπΐ, ραγοοῖ οι, ταϊα. ΤΙ, ὃ, 18, 

Ταμώς, -ὦ, ὁ, Ταηιοβ. ἃ ἘΠρυρύϊδη 

ἴῃ οομητηδηα οὗ Ονταβ᾽ Πθρί. 

τἀναντία, ὈΥ ΟΥΆΒΙΒ ἴογ τὰ ἐναντία. 
ταξίαρχος, -ου, ὁ (τάξις-[ἄρχω), ὦ 

ἑααϊίαγοῖ, οοηνηναγιαιο1 ΟΥ̓ α τάξις. 

τάξις, -εως, ἡ(τάττω), αΥ̓Υ̓᾿αγτιρδηϊοηΐ, 

ΟΥ̓Ογ; ΘΒΡ ἴῃ ἃ τη] ὙΥ 56Π56, 

αὐγὰ, ἴΐπιθ οΥ θαΐίϊο, ατυϊϑίουι, 

ὁοηραηῃ ; τὰ ἀμφὶ τάξεις, ἐαοίϊο8, 

ΠῚ 1 7: 
Τάοχοι, -ων, οἱ, ἐπα Ταοο]ιῖ, Ταὰ- 

οοἸιίαηδ, ἃ ΜΑΥΚΘ ὕσρθ6 οὗ 

Ῥοηΐαβ. 

ταπεινός, -ἡ, -όν, ]υιιηιθῖο, ϑιγηγ8- 

δίυο, στουοίζηρ, ἃ βἴτοηρ ψογᾶ, 

ἘΠ.5,.15. 

ταπεινόω, ἐταπείνωσα͵ 60. (ταπεινός), 

μιιηνθῖο, πυτιηνϊταΐο. 

τάπις, -ἰδος, ἡ (ο7. Ἑηρ. ἑαρο, ἑαρθ8- 

ἐγ), ἐαγνροΐ, γε. 

τἀπιτήδεια, Ὀν ΟΥ̓Α515 ἴοΓ τὰ ἐπιτήδεια. 

ταράττω, ταράξω, ἐτάραξα, τετάραγμαι, 

ἐταράχθην (ο7. τάραχος), ἐγοιιδῖο, 

αὐἰδέιννθ; Ῥᾶββ5.. οὗ ὕγοορϑβ, δὲ 

ἐμγοιση, ἑγυΐο οοη, ϑίοη, 111,4,19. 

τάραχος, -ουὅ, ὁ (ταράττω), 6ΟΉ, [τιϑῖοΊι. 

ταριχεύω, τεταρίχευμαι (τάριχος, 

βηιο 66 ηιοδαΐ), ΡΥ 86γο, ρίοβίο. 

Ταρσοί, -ὧν, οἱ, Τ᾽αγϑιι8, [Ππ οαρ᾿ζαὶ] 

οὔ ΟΠ οἶδ, ὈΙσ ΠΡ] δοθ οὗ 50. Ῥδα]. 

τάττω, τάξω, ἔταξα, τέτα χα, τέταγμαι, 

ἐτάχθην, αΥ̓ΤαΊ66, 6ΒΡ. ἴῃ ἃ τ1}}- 

ὕδυν 56η856, αγαῖο τι0., ΚΟΥ ; ἴπ 

τα. 8 η 64 Ῥᾶ55., ἑαϊηα ΟἸ 68 ροϑῖ, 

6 οἰαίίοηοα ; αρροϊπί, ογάον, Τ, 

δ, 1; βο ἰῇ Ρ858, ταχθείς, 1, 0, 6; 

ἐν τῷ τεταγμένῳ, πη. ἐἢὸ αρροΐϊπίοαὶ 

»Ῥίαοο, 111, 8, 18. 

ταῦρος, -ου, ὁ (Ταῦ. ἐατ:71ι5, Εἰηρ. 

51667}}, [πε]. 

ταῦτα, 566 οὗτος. 

ταύτῃ, δᾶν. (461. ἔθιη. οἵ οὗτος), πῃ 

ἐ]υῖ8 τα}, ἐπιι5, πόνο, ἔπι ἐἸυΐ5 

γοβροοί. 

ταφείησαν, 566 θάπτω. 

τάφος, -ου, ὁ (θάπτω: οΓ. Ἐϊηρ. ορί- 

ἐαρ}). δειναὶ, σταῦο. 

τάφρος, -ου, ἡ (θάπτω), ατξοῖι, ἐγ Ή ΕἾ. 

τάχα, δἃᾶν. (ταχύς), φιιίοϊῖμ, Ῥγ65- 

ογέϊῃ, 1, 8, 8: ροῦπαρβ, παρῖῃ, 

ΨΡΩΣΊΩ: 
ταχέως, 

βιοι[{ῳ. 

τάχιστα, 566 ταχύς. 

τάχος, -ους, τό (ταχύς), 85ρ66(1, βιυϊ- 

1168. 
ταχύς, -εἶα, -ὕ, ΟΟἸΏΡ. θάττων, ΒῈΡ. 

τάχιστος, 5}. αιῖοῖϊς, βροοαῃ; 

τὴν ταχίστην ὁδόν, ὃψ {16 χιιϊοϊεο8ὲ 

γοαΐῖ, 1, ἢ, 20; 80, νιϊμοαυῦΐ ὁδόν, 

1, 3, 14; διὰ ταχέων, 8ροραϊίῳ, 1, 

δ, 9; πραΐ. ταχύ 85 δᾶν., φιιίοξίῃ, 

ϑροοαϊίῃ, 8οοτ, 1, ὅ, 8; ΘΟΙΏΡ. 

θᾶττον, Ἱ, 2, 17: Βὰρ. τάχιστα, 

χηοδῦ οοιηηοη ἴῃ 1ΠΓΘΏΒΙΥΘ 

ῬΏΓΑΞΘΒ, ὡς τάχιστα, (8 ϑ00Ή, (8 

»Ῥοϑβϑείδιε, 1, 3,14; ὅτι τάχιστα, ΤΥ, 
3, 20. Τὴ {Π686 ῬΏΓΑΒΘΒ ἔοστῃβ οὗ 
δύναμαι ἃ10 οἴΐζθη ΘΧρΡΙΘαβθα, ἣ 

ἐδύνατο τάχιστα, 1, 2, 4: ἐπείδαν (οΥ' 

ὡς) τάχιστα, α8 βϑοοῖν α8, 111,1, 9. 

τε (Ὀθἔογθ δὴ δβρίγαϊθα νόονὶ θ᾽). 

ΘΒ] ἴα οορα]αίϊνθ οοη]. (1μαΐ. 

αιιθ), αὐταὶ, τυ ν βίδηαίηρ' ἃἸοπο. 

Ι, Ὁ, 14: ΤΘΡΏΪΔΙΙΥ τε... 

ες ἐκαΐ, ΟΥ τε καί, δοίϊυς.. «ΠΕ. τὰ 
8, 3: 1. 1: ῸΣ 1 9. 1 ΒΟΤΟΘΕΤΩΒΗ 

οὔτε (μήτε) . . - τε, ποΐ .-.. δεῖ, 

ψ ΠοτΘ πρ΄. δου ἤσθβ {86 σοτγο- 

Ἰαύίοη οἵ οἸδιιβθβ, 11, ὅ, 4: τᾶγο- 

1γν οοπίϊηπθα Ὀν δέ, Ψ,, δ, 8. 

τεθνᾶσι, τεθνάναι, τέθνατον, τεθνεῶτες, 

δᾶν. (ταχύς), φαιιοϊοῖῃ, 

Εἰ ΤῈ ΤῈ 

τεθνηκότα, 566 θνήσκω, 
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τεθραμμένους, 566 τρέφω. 

τέθριππον, -ου, τό (τέτταρες- ἵπποϑ), 

α ἤουι"- 86 οπαγϊοΐ. 

τείνω, τενῶ, ἔτεινα, -τέτακα, τέταμαι, 

ἐτάθην (Τιαῦ. ἐδηαο, Ἐπηρ. ἐμτη)), 

δέγοίε; Ἄθπσθ, οωουΐ οπϑϑβοί, 

γ1ι85}). 

τειχίζω, τειχιῶ, οἰ6., δια ἃ ιὐα]ῖ, 

7ονγνεϊῳ. 

τεῖχος, -ους, τό (ηρ, ατϊ6), τὐα]!], 

650. αὐέψ τὐαῖϊ, ἴμθη, τὐαϊοα 

ἐοιῦη,, εἰγοηοσ]οῖα. 

τεκμαίρομαι (τεκμήριον), η [6Υ.. 

τεκμήριον, -ου, τό (τεκμαίρομαι), 5101)» 

Ῥγοοῇ, ἐοϊξθη. 

τέκνον, -οὐ, τό (τίκτω, θραῦ, σἕυδ 

δὲν ἐπ, ἰο.)., οἸιτα.. 

τελέθω (7. τέλος), δοοοηιο, ὕ6, 111, 

2, ὃ; οὗ βδουιῆοσοθβ, δ6 ξαυογαῦῖο, 

ΧΙ, 6, 86; α΄. γίγνομαι. Α ρΡορίϊα 

γ Ὁ. 
τελευταῖος, -α, -ον (τελευτή), [αϑΐ, 

- ϊηαηιοβέ, γϑαν; οἱ τελευταῖοι, ἐ716 

γραῦν σμαγα, ΤΥ, 1, 10. 
τελευτάω, τελευτήσω, οἷο. (τελευτή), 

ὁηπαῖ, ἢηῖϑ]η, ἴτϑηβ. πα ᾿πύγαπϑβ.; 

685Ρ.; 66] ογο᾽8 {ΐ{6, αἷο, 1, 1, 8; 

{86 Ῥαγίϊο. τελευτῶν, οὔΐζθη {π{κῷ 

8 δᾶν., παῖ, ἘΝ, 5, 16. 

τελευτή, -ς, ἡ (τέλος), 66], 65Ρ. {6 

δγηα οΥ {{{6, ἀοαΐξῃ, νι οὐ ψιτἢ- 

ουὖ βίου. 

τελέω, τελῶ ΟΥ τελέσω, ἐτέλεσα, τετέ- 

λεκα, τετέλεσμαι, ἐτελέσθην (τέλος), 

δγίης ἰο αν πα, οΘοηρίεΐο, τα. 

τέλος, -ους, τό, οηαι, οοηιρίοέϊζοηι, 

ἐ55:6; οἴζθη, δᾶν. τέλος, αὐ ἰαϑΐ, 

η, ἐπ οηα, βηαϊῃ, 1. 9, 6; διὰ 
τέλους, ἤγουν ἢ γε. ἐο ἰα5έ, ΝΊ, 6, 
11: τέλος ἔχειν, δ6 αἰ, ΟΥ ἀρφγοαοῖι- 
ἔπ. αν οπα, ΝΊ, 5, 2; 8150, 81- 

ῬῬΥΘηι6 ατπἰἰπογίέῃ, πιαρσίϑίγαομ ; 

ἴπ Ρ]., οὗ {πὸ ϑϑραγίδῃ ΕΡΒΟΙΒ, 
ἘΓΙΘΙΈΝΠ. 1,84. 

φέμαχος, -ους, τό (ο7. τέμνω),: 51166. 

τέμνω, τεμῶ, ἔτεμον (ο7. Ἐϊπρ.. αἐοΉι), 

οι. 

τέναγος, -ους, τό, 5],οαΐ. 

τερμίνθινος, -ἡ, -ον (τέρμινθος, Ἰδ΄θΓΥ 

ΌΤΙ, τερέβινθος, ἣ, ἰσγοθίγ ἢ, ΟΥ 

ἑιιγρογἐϊη6- γ66), ΟΥἹ ἐπγρογεϊη. 

τέταρτος, -ἡ, -ον (τέτταρες), Γοιί]ι. 

τετρακισχίλιοι (τέτταρες -[- χίλιοι), 

Του" ἐποιιϑαπα. 
τετρακόσιοι, -αι, -α (τέτταρες--ἑκατόν), 

7οιν πιπαγοα; ἴῃ βῖπρ. σι 

ΘοΟΙ]θοίνθ ποὰῃ, 1, 1, 10, 

τετραμοιρία, -ας, ἡ (τέτταρες-! μοῖρα, 

»ογϊοη), ὦ ατιιααγιρία ρογέϊοτ, 

7ο τιν" ἐζηνιθ8 αϑ Ἠχιο]ι. 

τετραπλοῦς, -ἢ, -οῦν (τέτταρες-[- κ᾿ πλα), 

7οιι»Γοϊα, χιιααγιρίο (ες. ἁπλοῦς, 

διπλοῦς, 6ἴ0.). 

τετταράκοντα (τέτταρες), ΚΟΥ {ῃ. 

τέτταρες, -α, ΤΟΊ}. 

Τευθρανία, -ας, ἡ, Τειἐπμγαηπία, ἃ 

αἰβύγιοῦ ἴῃ βοπύμ γοβύθση Μγβίϑ. 

τεύξεσθε, 566 τυγχάνω. 

τεῦχος, τους, τό (τεύχω, ἠϊαΐτο6, Κα 57.- 

ἡοΉ). ἰοοΐ, υφ886], 7αν,, οἰιο58ὲ. 

τεχνάζω (τέχνη), 1.56 αὐ᾽΄ οΥ στη. 

τέχνη; -ης, ἡ (ο7. Ἐὰπρ'. ἐδο]ιγϊοα), 

αΥὲ, 5.01, χε αγν5, αουΐοο. 

τεχνικῶς, δαν. (τεχνιχός, 5}1{ 1) 

ϑυλ Γι αὐ Γι. 

τέως, δᾶν. (ο7΄. ἕως), ηιοαγι] 16, ΚΟΥ 

α ἐΐηνο, ἱἐπονίο, ΝΤΙ, 5, 8. 

τῇ» δᾶν. (αδὖ. ἔδθιη. οὗ μ9 δγΐ.), 

Πογο; τῇ μὲν... τῇ δέ, ἴγν, ΟἾ6 

ῬΙΠ ΘΟ. τ - τη αὐνούθ δῦ, ἘΝ, δ. 10. 

ἴῃ, ΒΟΉ16 γοαροοίβ.. . . ἔῃ, οὐθοῦ8, 

1171,1,19; 80 τῇ μὲν... ὁπότε δέ, 

ΔΓ 20: 

τῇδε, 566 ὅδε. 

τήκω, Ῥοτγῇ. τέτηκα (οΓ. Τιαῦ. ἐαθ68, 

αἄοοαῃ, ΒΡ. ἐπατιοὺ, ποῖ. 

Τηλεβόας, ὁ, ἐπ6 Τεϊοθοαβ, ἃ ΥἾΥΘΥ 

ἴη Ατγιηθηΐα, ἥονίηρ ἱπίο {86 
ἘΠῸΡΗ τίββ. 
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τήμερον (τ-, τηπ{ΠἸαθ αὶ ἀοιηοπβδίγ. 

Ρτοη. βίθμ,--ἡμέρα), ἑοααῃ. 

Τημνίτης, -ου, ὁ, α παΐΐυς οΥ Τοηι- 
γιιι8, ἴῃ ΑΘ0]15. 

τηνικαῦτα, δῆν. αὐ ἐπαΐ ἰΐηιϊο, ἐἤιθηι, 

ΔΉΒΥγΘΥΙΠρ' ἴο ἡνίκα ΟΥ ἐπεί, 

Τήρης, -ου, ὁ, Τ6768, ἃπορβίογ. οὗ 

ΘΘαῦΠ65, Κἰηρ' οὗ {π6 Οατνβδθ. 

τιάρα, -ας, ἡ (Ππρ΄. ἐταγα), ἐΐαγα, ἃ 

Ῥρογυβίδῃ ποααᾶσθθθ. Τὴ υᾧνΡ- 

τὶσῃῦ ἰἰαταὰ 8 ἃ Ὀαᾶρθ οἵ 

τουδὶίυ, 11, ὅ, 28, 

τιαροειδής, -ες (τιάρα-! εἶδος), ἐΐαγα- 

5αροαϊ]. 

Τιβαρηνοί, -ὧν, οἱ, ἐῆ6 Τὶθαγδηϊ, ἃ 

{106 ἴῃ Ῥοηΐαβ. 

Τίγρης, -ητος, ὁ, ἐῆ6 ΤίρΥἑδ, τ 6 οὗ 

{Π6 ὕνχο ργϑαῦ στῖνουβ οὗ Αββυγὶϑ. 

τίθημι, θήσω, ἔθηκα, τέθηκα, ἐτέθην, 

2 δοῖγ. τη]ά. ἐθέμην; [86 ροτῇ. ταϊᾶ, 

ἰβ. ΒΌΡΡ!Θα Ὁν κεῖμαι (το]αἰοα το 

Ταῦ. ἀαγο, Βηρ. 40Ὶ). ρίαρο, ρει, 

86, αὐγαηρο; οἵ ρσϑιηθβ, ζη8- 

ἐιιίο, 1, Ὧ, 10; θέσθαι τὰ ὅπλα, ἃ 
ΤΩἸ Πα ΤῪ ῬΏγ 856, τηθϑηϊηρ τηοβῦ 

σοϊητηοηΐν, παὶϊξ αὐπαθγ" αΥΉν8, 

ἢ. 6.. ἴῃ ἃ Ῥοβι(ἴοη οὗ τϑβί, θα 

τοδῦν δῦ οὔθθ ἴο δββιιτηθ {Π0 

ἀοἔθηβῖνθ, 1, ὅ, 14: ογ, ἕαϊκο α 

φοσίζίον, τὐηι 67") αὐ ὴν5, 11, 2, 21, 

Ῥαύ βοιηθίϊμηθβ 8βδο, ογοιηα 
7725, 15 Ὁ. 1|2 Ὁ 10, 16: 

Τιμασίων, -ωνος, ὁ, ΤΊηνιαϑίοη,, οἵ 

Τλαγάδπιβ ἴῃ {π6 ΤΡτοδα, οἹθοϊθα 

ΘΘΠΘΓΙᾺ] 1 {πὸ ὑΙδοο οὗ ΟἹ ϑαγο 8. 

-ἥσω, οἷο. (τιμή), σφαΐτι6, 

ΠοΉΟΥ. 

τιμή, -ἣς, ἡ (τίω, 6566 η1), σαΐιθ, 

ὌΤιοο; ὙΜἉΚΠ' ὃς Ὁ. ΝΠ 8, Ὁ; 

Πιολον", οβίοοηι, 1, 9, 29. 

Τιμησίθεος, -ου, ὁ, ΤΊηινοϑι]οιι 8, οὗ 

ΤΥάρΡθΖιιβ, πρόξενος οἵ {πΠ6 ΜοἝ- 

ΒΥ ΠΟΘΟΙ. 

τίμιος, -α, -ον (τιμή), ποῖαι ἔγη, ΠΟΉΟΥ,, 

οϑἰοοηιοα, ρτϑοΐοιι8, υαἰναῦθῖθ. 

τιμάω, 

ἀπαραϑι8 

τιμωρέω, -ήσω, οἴο. (τιμωρός, αὐ θη ΟΥ̓́, 

ἔγοιη τιμή-[-ὁράω), πεῖρ, αὐοηρα; 

τηϊα.., ἑαϊο πο οαγο6 οι, }ιγῖϑἢ,; 

Ῥᾶ55.. δ6 ριιυῖ5]οα. 
τιμωρία, -ας, ἡ (ὁ7. τιμωρέω), τοτ- 

σθατοο, μι ϊδ]ιηον, 11. 0, 14. 

Τιρίβαζος, -ου, ὁ, Τ᾽ γίδαξιι8, σον- 

ΘΓΠΟΙ οὗ ννοϑίθσ ἢ Ατστηθηϊδ. 

τις, τι, 56. τινός, ᾿Ἰηα θῇ. ΡΤΟΙ., 6η- 

ΟἸΠΠ1Ο, 85 Βα δῦ., βοηιθδοαῃ, ατῇ- 

δοάῃ, βοηνο εν. ατυμέμιηο,. ΟἽ, 

ῬΙ. βοηιθ, ἐθιοῃ, ρεορίθ; οἵϊΐθη οὗ 

ἃ ἀφ ἤ 16 ῬΘΥΒΟῚ ΠΟΙ ΟΠ 4065 

ποῦ ομοοβθ ἴο ἤϑδῖηθ, 1], 4, 12; 88 

8.].. α, ατ84, 8οῆιο, αὶ οογξαϊη, α 

δοΥ᾽ οἵ οἵἴζϊοπ ψὶῖῃ Πἰτηϊ την’ 

ἴογοθ, μία τις, ἐλπίς, απ} βίησίο 

πορο, 11,1, 19; σχεδόν τι, ργοίέῳ 

ποαγῖῃ, ΝΊ, 4, 20; πόση τίς, αδοιιέ 

μοιῦ ἴαῦσο, 11, 4, 21; ὁποῖον τι, 

το]ιαξ δογὲ οΓ α ἐπίηρ, 111,1, 15. 

τίς, τί, ρθη. τίνος, ᾿πίθγτορ. ῬΓΌΠ.» 

«010, τοπίο]ι, τοπιαΐ, τοπαΐ κπα οἔ, 

πηθαῖ. οἴὔθη ἃ5 δᾶν., τῆ. 

Τισσαφέρνης, -ου, ὁ, Τ 155 0] 0 7.68, 

8. Ῥουβίδη ΠΟΌΪΘ, βαύγδρ οἵ δι, 

Τιγαϊα, δηα ]ΙἸοηΐϊᾶΔ. Ξὅ'θθ [δ 

Ταύτοα., 8. 28, 
τιτρώσκω, τρώσω, ἔτρῶσα, οἴο. ((Υ. 

τραῦμα). τὐοτιηαὶ, 

τλήμων, -ον, 6. -ονος (τλάω, 6γ- 

αι» 0), δι} ογπο, τον ο οποα. 

τοί, ρΡοβί- ροβ. ἰπίθηβῖνθ Ῥαυθϊοϊθ, 

Θθο 6 (ονῖρ. οὐμὶο ἀαΐ. οὗ τύξξ 

σύ), ἐπ, ἐγιίθ, σονῖϊῃ, οἵἵθη Ὀθβῦ 

τοηογθα Ὀν ΘΙ ΡΠ ΒΙ5. 
τοιγαροῦν, ἰπίοτοης 8] ΘΟη]. (τοί: 

γάρ- οὖν), ἐπογόξονο, ἀσοον της. 

τοίνυν, ᾿ἰπΠἴοτοη 18] οοΠ]., Ροβύ- Ροβὶ- 

{ἶϊνθ (τοί- - νύν), ἐπιογ ον ο, ἔπθη; 

αοοογαϊηο . ἨΟΥ ΘΟΊ 67, 

τοιόσδε, -άδε, -όνδε (τοῖος, 5:10 }}---δε), 

8:6 }., τοοσυϊηρ ἴο γμδῦ ἕο! ] 5; 

65}., ἔλεξε τοιάδε, 6 8ρ0116 α8 Κοἷ- 

ἰοιυ8. 



Τοσαθιιίανῃ 119 

τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν), ἄθτη. 

ΡῬ͵ΙΌΠ., Οὗ βιιοῖ, α 8ογ οὐ Κῖηα, 

8 60}ι, τορ ]8τ]ν γοέθυγιηρ ἴο υμδῦ 

Ῥγθοθαδθβ (οοηὐγαβί τοιόσδε): ἐν τῷ 

τοιούτῳ, αὖ 516}. α ογἶϑὶβ͵ Ν,, 8, 20; 

ΟΥ. 1, Ἴ, ὅ, π.;: τούτων τοιούτων 

ὄντων, ἐΠ)ῖ8 δοΐηρ ἐπ οα56, 11.5.12. 

τοῖχος, -ου, ὁ (ο΄. τεῖχος), τοαϊΐ (οὗ ἃ 

1114 ]ΠΡῚ. 

τολμάω, τολμήσω, οἶς. (τόλμα, ααΥ- 

η), ἄαγο, αυθ ἐδ οοτύαρσθ, 

ϑηάμπιγο, ΤΙ, 2, 12; ἴῃ ἃ Ὀδα 56η86, 

παυθ ἐπα οβγοηίογῳ, ΝῚ, 4, 14; 

ΜΠ, 46. 
Τολμίδης, -οὐ, ὁ, Τοϊηυϊααεδ, 8 

ἘΠΘ68η, Ποιὰ οὗ {μ6 ἀτθοὶ 

ΔΙΓΙΏΥ. 
τόξευμα, -ατος, τό (τοξεύω), αΥ̓ΥΟΊῦ. 

τοξεύω, τοξεύσω, οἐο. (τόξον), 50οὐ 

«οὐ, α θοιῦ, βῃοοΐ αὐγοιῦ5, 8ὉΒ.; 

Ῥᾶ55. δὃ6 πϊξ ιοἱί], αν αὐτοιῦ, 1, 8, 

ΟΠ Ἵ. 18. 
τοξικός, -ή, -ὁν (τόξον), ρογζαϊηΐηρ ἴο 

ἐπ δοιο; 8ἃ5 βαρβί., ἡ τοξική (586. 

τέχνη), αΥὐοἤογῃ. 1, 9, ὅ. 

τόξον, -ου, τό, δοιῦ. 

τοξότης, -ου, ὁ (τόξον), δοιυηϊλαΉ, 

ΟΥ̓ ΟΠΘΥ. 

τόπος, -ουὅ, ὁ (ο7. Β)ηρ.. ἐορίς), ρίαρα, 

βροΐ, αὐδέγνϊεΐ, γοσίοτ. 

τοσόσδε, τοσήδε, τοσόνδε, ἄθτη. ὈΓΤΟΠ. 

(τόσος, 50 σγεαΐ,-ἰ--δε), 50 ηυτποῆι, ἴῃ 

Ῥ]. 80 πιαηῃ, ΝΊ, ὅ, 19; οπῖψ 80 

πιαΉ ἢ}. ἵ. 6., 80 ζοιυ, ΤΊ, 4, 4. 

τοσοῦτος, τοσαύτη, τοσοῦτο(ν), ἄθιη. 
ῬΙΌΠ., ΘΟΙΠΙΏΠΟΠΘΙ ἤμϑη τοσόσδε, 

ΟΥ̓ δι, ἃ 8ΐ26 ΟΥ ἨλΟΥ, 80 

σγεοαΐ, 80 Ἡλι ον, Ρ]., 80 ηιαηῃ; 

οὔὔθη ἴο]] ον πρ' ὅσος (ἐΓ. χιιατιέιι8 

ον. Ζ0 2} {218ὴ- . τοσούτῳ, 

γγΓἢ ΘΟΙΏΡΒ., ἐπα ὩΟΥῈ. .. ἐΐι6 

ὨΊΟΥΟ, 1, Ὁ, 9; τοσοῦτον, 85 86. 

80. ΜΙΝ, Ἱ, 8: 13; 17Π|᾿.. 1. 45. 

εἶπε τοσοῦτον, δαϊὰ ΟοἸἩΐμ {ΐιιι8 

ον, Ἱ. 5; 15; 11.1.9. 

ὅσῳ... 

τότε, ἃἄν., αὐ ἐπαΐ ἔΐηιο, ἐπ θη; τῶν 
τότε, ΟΓΓ ἐπα πιθηὶ ΟΓ ἐϊπαΐ ἐΐηϊο, 

ΤΠ} 9. 90: 
τοτέ, δᾶν., αὐ ἐϊΐηι68; τοτὲ μέν. -. 

τοτὲ δέ, ηΟτῦ . «. . ἔποη, ΝΊ, 1, 9. 

τοὔμπαλιν, ΟΥ̓ 8.515 ἴογ τὸ ἔμπαλιν. 

τράγημα, -ατος, τό (ἔτραγον, αἐ6), ἵτι 

Ρ].., ααϊηξῖεβ, δισοοίηιοαΐ. 

Τράλλεις, -εων, οἱ, ΤΎαἰ 65. δι οἰζγ οἵ 

Οδγῖδ. 

Τρανίψαι, -ῶν, οἵ, ἐῆ6 Τγαπίρβαρ, ἃ 

ΤΉ τγϑοῖδη {γι 6. 

τράπεζα, -ης, ἡ (τέτταρες-[- πούς), ἑαδῖο. 

Τραπεζούντιος, -ου, ὁ (Τραπεζοῦς), α 

Τγαροξιηΐίαν, παΐζΐυο οὗ ΤΥαρο- 

Ζ1ι8. 

ἹΤραπεζοῦς, -οῦντος, ἡ, ΤΥγαρόξιι5, [ῃ 6 

ΤηοΘαθ ΤΎΘΟΪΖΟΠηα, 8. Οἰζγ ἴῃ 

Ῥοηΐαβ. 
τράποιτο, 566 τρέπω. 

τραῦμα, -ατος, τό (ο. 

τὐοτι 6]. 

τράχηλος, -ου, ὁ, ἐμγοαΐξ, Ἡ δος. 

τραχύς, -εἴα, -ύ, γον], γιυρσοϑοα, 

ἤν} 5}ν; ἡ τραχεῖα (86. γῆ), ΥοιιΟ ἢ 

σγοιπα, ΤΥ, 6, 12. 

τρεῖς, τρία, 6. τριῶν (Τα. ἐγ658. 

ἙΠηρ. ἐΠγ66ὴ, ἐἤγοο. 
τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, ἔτραπον, τέτροφα 

τιτρώσκω), 

8 Πα τέτραφα, τέτραμμαι, ἐτρέφθην 

8Πη6 ἐτράπην (Τ,αῦ. ἐογηιιοο, ἘΠηρ.. 

ἐμ οι), ἐλιγι, ἔνιγην θαοῖς, ρει ἰο 

Πὶρπέ (εἰς φυγήν), 1, 8, 24: 50 ἴῃ 

Τη1α., Υ, 4, 16; τηϊᾶ., ἐγ οτ6- 

86. } ἰο, παῦο γδοοιιγ86 ἕο, ΤΙ, 6,0; 

ἑαΐα πέσε, ΤΥ, 8, 19; οὗ Ρ]δοθβ, 

δ6 {ιιγγθα ἑἐοιυαγα, ἔαοο, 111, , 16. 

τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέτροφα, τέθ- 

ραμμαι, ἐτρέφθην, ἐτράφην, ἩΟτΥ- 

8}, βδιιρρογὲ, πιαϊηξαΐη,, Δι,1, 12; 

οὔθ᾽ 1πΠ Ῥ855.,) δα πιαϊηξαϊηοα, 

1 1.9; δ᾽ γοατδα, 111. 2; 153; 
τεθραμμένους, οι τἰρ, ζαξέοηεα, 

ΜΝ, 4, 82, ἐλάνθανεν τρεφόμενον, 

ΒΘ6 λανθάνω. 
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τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, -δεδράμηκα, 

γι. 
τρέω, δοτ. ἔτρεσα (7. Τιαῖ. ἐγ 6Ή10, 

5Πα106), ἐγοηιδῖο; Μἱῦ ἢ 86ο., 7166 

ἤνοην ἵν ἐθνΎοΥ, 1, 9,0. Α Ῥορθίϊο 

γΟΙΌ. 

τρία, 566 τρεῖς. 

τριάκοντα, ᾿Π6606]., ἐλυήγ ἔμ. 

τριακόντορος, -οὐ, ἣ (τριάκοντα), αὶ 

5]υἱρ τοῖι]ι ἐγ ἐμ οανδ. ἐν ἱα ον εν. 

τριακόσιοι, (τρεῖς- ἑκατόν), 

ἔθνος πα γθα. 

τριβή, -ἢς. ἡ (τρίβω, γι), α γιυιθθίης, 

τοαγίι ατὐαμ; φγαοίϊοο, Υ', 6, 

{π 

τριήρης, τους, ἡ (τρεῖς. - ναρ, ἢ, ΟΥ 
ν ερ, ΤΟι0), ῬΤΟΡΘΙΙΥ 8 86].» 86. 

ναῦς, ἐρίγ δηλ, ἃ Βῃ1Ρ γι {ΠΓ66 

ὈδΏΪ5 οὗ οὔτβ, τῦαγϑηῖμ; οὔΐθῃ 

οοπίταρίθα τ πλοῖον, ἐγαλ- 

»ογΐ. 

τριηρίτης, -ου, ὁ (τριήρης), Ογ6 867Ὁ- 
ἕηρ ον, ἃ ἐρίγϑηνο, δαϊίον, ΝῚ, 6. 1. 

(τρεῖς- πῆχυς), ἐλμῦγα6 

και, -α 

τρίπηχυς, τυ 

οτδτ8 ἰοΉ0. 
τριπλάσιος, -α, -ον (τρεῖς-[- νὶ πλα), 

ἐπ οογοϊα, {66 ἐΐηιο5 α8 ἰα706. 

τρίπλεθρος, -ον (τρεῖς-}- πλέθρον), ΟΥ̓ 

ἐπ οο ρΙοίζνα, ἐΠγ66 ρῥίοίλινα τοῖα. 

τρίπους, τ-ουν, 56.) τοδος, ὁ (τρεῖς -Ἐ- 

πούς), ἐυγοο-Γοοὐοα! ; 85 βυι 80. ἐγ- 

»οά, ἑαδίε κὐὐΠ, ἐμ γ 66 ἰθ6 0,8. 

τρίς, δᾶν. (τρεῖς), ἐθγθ6 ἐΐηι68; εἰς 

τρίς, Βοιηθ δῦ βὔγοηρου, τ ἐο 

ἐ]ιυγοο ἐΐηιο8, ΝΙ, 4, 10, 19. 

τρισάσμενος, -ἡ, -ον (τρίς-- ἄσμενος), 

ἐμγῖοο-σἸασ, Ὁ ΥΉ σίαα. 

τρισκαίδεκα, ᾿πΠ660]. (τρεῖς καὶ δέκα), 

ἐ]υϊγ ἐοοΉι. 
τρισμύριοι, -αι, -α (τρεῖς -{- μύριοι), 

ἐμὶν ἐποιιβαπα. 
τρισχίλιοι, -αι, -α (τρεῖς -{- χίλιοι), 

ἐμγοο ἐποιιεαηα. 
τριταῖος, -α, -ον (τρίτος), ΟἿ; ἐΐι6 ἐπῖγα 

ααῃ. 

τρίτος, -η, -ον (τρεῖς) ἐμι1γα] ; τὸ τρίτον, 

ἐμ ἐμίγα ἐΐηινο, 1, θΘ, 8; τῇ τρίτῃ, 

ουν πιο ἐπῆγα ἀαῃ, 1, Π, 90; ἐπὶ τῷ 

τρίτῳ, αὐ ἐπ ἐμίγα βίσπαὶ, 11, 

9.»4: 

τρίχα δΔηῃ4 τριχῇ; δᾶν. (τρεῖς), ἐῃιγδ6- 

7ο]α, ἦη, ἐμνοο αὐυϊβίοτι. 

τρίχινος, -ἡ, -ον (θρίξ, τριχός, παῖγ, 

Ἑπηρ. ἐγτοπίηα), πιααα ὁ παΐῖνγ. 

τριχοίνικος, -ον (τρεῖς-ἰ- χοῖνιξ), ποῖα- 

ἴηι οὐ Πιἰϊῖη ἐπγ δ οΠοϊπῖοο8. 
τρόπαιον, -ου, τό (τροπή; οἵ. Ἐϊηρ. 

ἐγ0}}}})., ἔγορἤ, ϑοιηθίϊηθβ 

ΤΏΘΓΘΙΥ 5ΡΟΙ]5 Αἰ χοα ἴο ἃ ἴτθθ 

ΟΥ Ροβί. 

τροπή, -ἣς, ἡ (τρέπω), α ἑτιιγηΐπο (οἵ 

{Π6 ΘηθιΣ), γομέ, Πίρσπί. ' 

τρόπος, -ου, ὁ (τρέπω). ἐτι77., ἩνΙὙΔΉ1 6", 

τα}. ζαβῃίοη; τόνδε τὸν τρόπον, 

ἐν, ἐπ ἤοϊϊοιοίη ταν, 1, 1, 9; 
τρόπῳ τινι, αὐέεν α ζαβμίοη, ΤΊ, 2, 

17; ἐκ ποντὸς τρόπου, ψ ΠΟΟΙ͂Υ ΟΥ̓ 

ΟγΟΟΪ;, 111, 1, 45; οὗ ἃ Ῥθύβοῃ, 

ὁοπαναοίον, δοηΐ, πρὸς τοῦ Κύρον 

τρόπου, πη, Κεορίης υὐἱέπ, Ογγι8᾽ 

οπαγαωοίον, Ἱ, 2, 11. 

τροφή, -ἧς, ἡ (τρέφω), 
ηιαϊη θη αι 6. 

τροχαάζω (7. τροχός, τὐ]ιοοῖ, Ἐππρ. 

ἐγ), γΐη, Κογισαγαϊ. 

τετρύπημαι (τρύπη, ΠοΟΪΘῚ, 

ὕογ 6, ῥῬίογοο; τὰ ὦτα τετρυπημένον, 

«οὐ ᾿ιῖ5 οανϑ8 δογοα, 111,1, 81. 

Τρῳάς, -άδος, ἡ (Τροία, ΤΊΟΜ), ἐπα 

Τὶ οαεὶ, π αἰδύσγιοῦ ἴῃ {πὸ ποῖ 

νυοβίθση ρᾶτί οὗ βία Μ|Ίπου. 

τρωκτός, -ἤ, -όν (γΘΓΌ08] οὗ τρώγω, 

σηαι), ἐμαὲξ θα δὲ δαΐθη, 

οαἰϊθῖο. 
τρωτός, -ἤή, -ὁν (γΟΥ08] οἵ τιτρώσκω) 

οτιϊποναθίο. 
τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα : 

(1) ὕτϑμβ., μὐΐ, ψὶῦ ρθα., 111, 2, 

19; γοαοῖ, αἰξαϊη,, πιοοΐ, 1, 4, 15; 

9, 29; τῆς τελευτῆς, 11,6, 39; ψτ 

βιιρρογΐξ, 

τρυπάω, 
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ἔτο ρθηβ., Υ, 7, 838; σι 8οο. οὗ 

{Πϊηρ πα ρθη. οὗ βρϑύβοῃ, ΥἹἼ, 60, 

82; (2) ᾿ηἴγϑη5., παρρϑη, ομαποο; 

ΘΘΏΘΓΆΠΥ οοπβύγιθα τ ἢ ἃ 5Ὲ}- 

ῬΙΘιηθηὔθτΥ ρΡραυΐϊο., ΒΙΟἢ οχ- 

ῬΓθθθοθ ὕΠ6 τηδῖη 668; παρὼν 

ἐτύγχανε, τῦα5 ἐπεῦο, α5 ἐξ παρ- 

ροπεοαᾶ,1. 1,2. ΤῈ6 ραγίϊο. 15 δὖ 

{ἰπη65 οὐ θα (οΟΥ 15 ἤο Ὀ6 5ὰ}Ρ- 

ῬΙΠ6α ἔγοτα ὑπ οοπίθχί), 11, 2, 
Ππ|τ ΠῚ Ὁ ἈδΟ. 8005... τυχόν, 

ρογῆαρ5, 1,1, 20. 

Τυριάειον, -ου, τό, Τ᾽ γνΥἱαδιηι, ἃ ΟἸΪΥ 

1ηὴ ῬΗΓΥρΊΔ. 

τυρός, -οὔ, ὁ, ὁΠ160686, ἴῃ ΡΗ]. 11, 4, 28. 

τύρσις, -ἰος, ἡ (ο΄. Τια. ἐυγγῖβ, 

ἐοιυο 7), ἰοιῦθν, ἐμιγΥοΐ. 

τύχη, -ης, ἡ (ω7. τυγχάνω), γογξινιο, 
μοι. 

τυχών, 566 τυγχάνω. 

Υ 

ὑβρίζω, ὑβριῶ, ὕβρισα, ὕβρικα, ὕβρισ- 

μαι, ὑβρίσθην (ὕβριΞ5), ἰγοκαέ τοτέ]ι 

ἐγπεϊϊοργῖί οὐ οιΐνασο, αδιι86, ἐη- 

δι; 8ῸΒ.., αοσὲ τοϊέϊ, Ἰηιδοϊθηοο. 

ὕβρις, -εως, ἡ (ὑπέρ), ουθγιυοογῖγι0- 

Ή,658,) ΑΥ̓ΤΟΘαΉΘΟ, Ἴπηϑβοίθηοο, 

τοι ΟΊ .,1)658. 

ὑβριστότερος, -α -ον 8 Πα 51}. ὕβρισ- 

τότατος, - -Ον, ΠΊΟΥ͂Θ ΟΥ ἠϊοϑὲ ἴη- 

δοίθη ΟΥ τὐαπΐοη, Ν', 8, 8, 259. 

Νὸο Ροβιινθ οσσατβ, θααὖ Π6 ποι 

ὑβριστής ἢἃ5 δα ])Θούν] ἔοσοθ. 

ὑγιαίνω (ὑγιής, Πααϊέϊῃ; εΓ. Ἑπρ. 
πιῃστογο), ὃ 6 τὐοἰϊ], εἰγοΉ. 

ὑγρότης, -ἡτος, ἡ (ὑγρός, τυὐο1), τροί- 

γηι685, διιρρίοη 655, Υ,, 8, 15. 

ὑδροφορέω (ὑδροφόροΞς), 677} τὐαΐο}. 

ὑδροφόρος, -ον (ὕδωρ-"- φέρω), δοαγίης, 

τραΐον; ἃ5 βι βύ., τοαΐογ-Οαγγίον, 

ἘΝ Ο0. 

ὕδωρ, -ατος, τό (Ταῦ. ὠπᾶα, Ἐπρ. 

τραΐογ': 67. ἐμανγαιῖο, οἐο.)ιραΐον; 

ὕδωρ ἐξ οὐρανοῦ, γαΐηι,, ΤΥ, 2, 2, 

ὑϊδοῦς, -οὔ, ὁ (οΓ΄. υἱός), σγαπαι8οη. 
υἱός, -οὔ, ὁ (οἴξθαη 5ρο610 ὑός), 5ογι. 
ὕλη, -ης, ἡ, (Πα. δἰϊυα), τοοοα, 7ον»- 

οδέ, γι}. 

ὑμεῖς, 566 σύ. 

ὑμέτερος, -α, -ον (ὑμεῖς), ψ017', ΠΟ 78. 
ὑπάγω (ἄγω), ρα ογι, αὐταηοο 

δἰοιοῖψ, ααἀσαλοο; ταϊα., ἰραα ΟἩ, 

ΟΥ ϑιρ)οοϑδέ οὐα [ἔῖψ, ΤΙ, 1, 18, 

ὑπαίθριος, -α, -ον (ὑπό-Ἐ αἱθρία, οροτι 

αἴ7), ἴη, ἐμ6 ρθῆ αἷγ. 
ὑπαίτιος, -ον (ὑπό-Ἐ αἰτία), τἰπο}" α 

ὁπαῦρθ, θη ϑεγαδῖο, 111, 1, δ, πη. 
ὑπακούω (ἀκούω), Παγοη, ἕο, Ππεθα, 
ἘΝ 1 Ὁ; Οδδη: ΜΠ ἢ. 

ὑπαντάω (ἀντάω, ἀντήσω, 

γη6 6), 70 ἴο ηιοοΐ. 

ὑπαντιάζω, σοὸ ἐο ηιοοέ, ηιοοί. 
ὕπαρχος, -ου, ὁ (ἄρχω), ξιἰδογαϊπαΐο 

ΟΠ οοΥ,, ἐἱθιιἐογιατγέ ; πὶ ἃ ρτονῖίποθ, 

Ῥγογεοέ, υἱοο-5αΐναρ, ΤΥ, 4, 4. 
ὑπάρχω (ἄρχω), ῬΤΟΡΘΙΙΥ, ὃ6 παν, 

8676 α8 ἤοιιγ]αἰίοη,, δοσίη, τ ἢ 
Ρᾶγίϊο., 11, 8,28; βδιερρονέ, Γαῦον, 
1,1, 4; ψιῦῃ ἀαῦ. (οἵ Ῥοβββθββοι) 
1ῦ ΤηΔῪ οὔξθη 6 το παοθτγρα, μαῦο 

ἰο δεσῖίη ιὐἱΐπ, πασο ἐο σοι 
ρον, Τ1, 2, 11; ἐκ τῶν ὑπαρχόν- 

των, α8 767 α5 {ἐ]ιοῖγ" ἠυθαγι5 Ρ67- 
ηυϊέοα, ΝΊ, 4. 9. 

ὑπασπιστής, -οὔῦ, ὁ 

» 
ἤντησα, 

(ὑπό- ἀσπίς), 

8]υ161-οαῦοΥ., αι). 

ὑπείκω (εἔκω, εἴξω, εἶξα, ψιοϊα ; ο7. Ἐπρ. 

1066). σατο ραν, ψίοϊεαὶ, 5τιθηνΐέ. 

ὕπειμι (εἰμί), δ6. τιγι6167.. 

ὑπεληλυθέναι, 566 ὑπέρχομαι. 

ὑπέρ, ΡΥΘΡ. ὙΠ ρθη. ἃπα δοο. (67. 

Τιαῦ, βιι061', Εϊπρ. οὐθ7): (1) ψιτῃ 

86Π., οὗ ρΐίδοθ, οὐδϑῦ, αϑουε, 1, 

10. 12: δεγοπα; ἵ, 10;, 14: 1Τ1..6, 

2 (α΄. δος. 1,1, 9); γον, οη, δοπα 
Οἵ, 1, 8, 4; ἐγ {π6 παηιϊα οἵ, Υ,, 5, 

15; (2) ψ τ δοο., οὐεν", δομοπα, 

ἘΠ Οὐ σϑῖ ΠΡΟΣ Ὁ). ΘῈ Πιλ" 

Ὀθιβ, αδουδ, πιογ ἐπαη, Δ, 8, 1 
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ὑπεράλλομαι (ἅλλομαι), Ιρα}» ΟΥ̓ΟΥ. 

ὑπερανατείνω (τείνω), εἐγρίς, ον 

ΟΥΟΥ". 

ὑπερβαίνω (βαίνω), 00 Οὐο7,, 6708, 

δοαῖο. 

ὑπερβάλλω (βάλλω), ἐΐγοιῦ οΟὐοῦ; 

1ηὐ1. 9 61.558 ΟΥ 6755 ΟΥΟΥ, 1Ψ,1, 1. 

ὑπερβολή, ἢς, ἡ (βάλλω), α ραβϑϑΐηρ 

ΟΥΕΥ,, ΟΥοδϑίης, 0658. 

ὑπερδέξιος, -ον . (ὑπέρ-!- δεξιός), αὔόυο 

ΟἿ, ἐ]ι6 γί, αδουο, 111, 4, 81; 

31: 
ὑπερέρχομαι, 

ΟΥ̓́Ο55 ΟΥ̓ (858 ΟἹ". 

ὑπερέχω (ἔχω), ὃ6 αὔουο, ρΡγο)ϑοΐ, 

οὐογπαης. 

ὕπερθεν, αν. (ὑπέρ), Ζγοην αϑουο, 
οὐον]δαεῖ. 

ὑπερκάθημαι (κάθημαι), δὃ6. Ξἑαϊξίογιοα 

αδουο, νψὶϊῃ ρθη. 

ὑπερόριος, -α, -ον, ΟΥ -ος, -ον (ὑπέρ-Ἐ- 

ὅρος, δον αν; 67. ὁρίζω), οὐον 

ἐπι6 ον}, Κογεοῖση; ἡ ὑπερορία, 

7ογοΐγγγι ἰαγιαῖ5, ΤΙ, 1, 21. 

ὑπερύψηλος, -ον (ὑπέρ-! ὑψηλός), οα:- 

οοοαϊησίῃ Πρ. 

ὑπέρχομαι (ἔρχομαι), 00 τη 6167, 600 

δοργοίϊῃ, εὐ πάγαιο, Ν', 2, 80. 

ὑπέσχετο, ὑπεσχημένοι; ὑπέσχου, 566 

ὑπερῆλθον (ἔρχομαι), 

ὑπισχνέομαι. 

ὑπέχω (ἔχω), μηάονοο, 8ιθηνέ ἴο; 

1η Υ͂, 8,1, δίκην ὑποσχεῖν, σἷυδ ατὶ 

αὐοοοηγ 707 (ΘΘ}.). 

ὑπήκοος, -ον (ὑπακούω), 115ἐθγΐη ἴο, 

οδοαϊογ, ϑυι)οοῖ ἰο; 8ἃ5 βυῦθδύ., 

διι76εἐ, ταϑ8αΐ. 

ὑπηρετέω, ὑπηρετήσω, οἷο. (ὑπηρέτης), 

8076 (8 Ἠνοηῖαΐ, 80 γυο, Ποῖ, 

αδ}.. 1, 9..18; ργουΐαᾶο, 111,5, 8. 

ὑπηρέτης, -ου, ὁ (ὑπό-!- ἐρέτης, γΘ01067)), 

ῬΓΟΡΟΥν, τη α167}- ΟΊ 9"; ὕμθη, 

“πανὶ, πιοηῖαϊὶ, δου υαηΐ. 

ὑπισχνέομαι, ὑποσχήσομαι, ὑπεσχόμην, 

ὑπέσχημαι, }γ0Ήηνῖ86, τη 6ἰογ αι ο 

(Δ 05. οΥ  Ἱ{ 1ηΠη.57 ΡΘΠΘΓΆΠ]ν ἔαῦ.). 

Απαραβῖβ 

ὕπνος, -ου, ὁ, 5ἴδ6}. 

ὑπό (ὈΥ εοἸἰβίοη ὑπ᾽ ΟΥ ὑφ᾽), ῬΓΘΡ. 

σι ἢ σθη., δῇ.) ΟΥ 86ο.; 67. Τιδῦ. 

8ϑιιῦ, πὐπᾶοῦ: (1) σι ρσϑη., 110, 

7γοην εὐπᾶον, ΥἹ, 4,322,25; μπήρν; 

ὑπὸ μαστίγων, πἰγ610" ἐπα ἴἰαβἢι, 

111, 4, 25; οὔϊοθη οὗ {πΠ6 ἃρϑηΐ, 

νι ραββῖνοθ, ὃη, ἐμγοι], αἱ 

ἐπ 6 πανὶ οἵ, 1, 1. 10; 5ὸ ψῖτἢ 

ψὶγῦπα] ραββίνθβ, παθεῖν, οἷο. 1, 8, 

4: α͵βὸ σι {π᾿ησδ (ΌΚ ἃ Β!ρΒῦ 

ῬΘΙΒΟΠΙΠοδ[]ΟΠ), ὑπὸ λιμοῦ, 1, 5, 5; 

(2) ψ τ αδΐ., πον, αὐ ἐπα Κοοΐ 

οἵ, νι ν5. οὗ τϑβϑί, 1,2, 8; ἐπ 

ἐμι6 ροιῦϑῦ οἵ, ΝΤΙ, 2, 2, (3) σι 

ἃ.6ο., πη αἴ67., σι [ἢ γΌ5. οὗ τηοίϊομ, 

1, 8, 27. Τη οοιῃροβιθοη ὑπο- 

ΤηΘΘ 5. 4710}, 860 γ 11}, ΟΥ Βδἃ5 

{ΠῸ6 ἕοτοθ οὗ βοηνϑισπαΐ, γαΐπον. 

ὑποδεέστερος, -α, -ον (ὑπό-!- δέω, ἰα00), 

ΘΌΤΏΡ.; Π6 ρΡοβιζϊνο ὑποδεής (ο7. 
ἐνδεής) 4ο65 ποῦ ὁοοῦτ, {ἢ ΓΟΥ̓ΊΟΥ͂, 

ΤΌΣ 5: 

ὑποδείκνυμι (δείκνυμι), δἤοιν ργ- 
ναΐοῖὶῃ, σῖτο ἱπαϊοαΐξίον5, Ν, Ἱ, 12. 

ὑποδέχομαι (δέχομαι), γδοοῖυ δ τ 6161" 

οτ 65 ργοΐοοίίον, ἐὐοἰ ΟΉ,6. 

ὑποδέω (δέω), ἐΐο χἰγια]ο}; τοϊ., δὲηα 

ΟἸο 5 βαπαὶαῖὶβ οἷ; 

εὐτξ]ν, ἐπιο" 5065 οὐ, ΤΥ, Ὁ, 14. 

ὑπόδημα, -ατος, τό (ὑποδέω), βαπααϊ, 

81.060. 

ὑποζύγιον, -ου, τό (ὑπό-" ζυγόν, ψΟΪΟῚ, 

δοαβέ οΓ᾽ διιγάίδη, δασσασο ατΐ- 

γιαί. 

ὑποδεδημένοι, 

ὑποκαταβαίνω (βαίνω), σοὺ αοιῦη, α 

ΠΟ ΝΕΙΙ, 4.11. 

ὑπολαμβάνω (λαμβάνω), ἕαϊμο, οΥὐ 76- 

οοῖυο αἰλια167" Οὐ 8 τγοΐοοίίου, 1, 
1, Π; ἐαΐμα ᾿ρ (ἴῃθ αἰβοοῦγθθ, 

λόγον), γ9 0 ἷμ, αγϑιῦον, 11,1, 15; 

μεταξὺ ὑπολαβών, ἐηπίονγι ρίζης 

πίον ἔν, ἐπα ηιϊαβὲ ΟΓ "ιὖ8 ἑαϊβ, 

ἘΠΕΊ 
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ὑπολείπω (λείπω), ἴοραῦσο Θομῖὶπα; 
ΡΆ55., δ6 ἰοΓ{ δομῖπα, ξαϊ] θομῖηα. 

ὑπολόχαγος, -ουὐ, ὁ (ὑπό- λοχαγόΞ), 

ἰϊοιιἐογιαγι, ῬΤΟΌΔΌΙν 8. οαρίϑιπ 

οὗ ΗΠ ν Ξξεπεντηκοντήρ, Υ, 2, 13, 

ὑπολύω (λύω), ΙοοβΞ6 δεποαΐδ,; ταϊᾶ., 

“ὐὐὐΐα οπ 65 βαπαάὶαῖς, ΤΥ, 5, 18. 

ὑπομαλακίζομαι (μαλακίζομαι), τρραῖο- 

θη α {ἰ{ϊ6, θοσίη, ἐο ψιοϊα. 

ὑπομένω (μένω), δέαψ δειῖηα,, τρατὲ, 

μαϊξ; ατοαϊέ ατὰ αἰέαοῖο, βίαπα 

οπθ 5 σγοιηα; ιὐαὶϊέ Κον, 1Ν,1,321. 

ὑπόμνημα, -ατος, τό (μιμνήσκω), 76- 

φυΐϊηαιογν,, ηιοηίζον,, 1. 0, 8, 

ὑπόπεμπτος, -ον (ν ΘΓ 8] οἵ ὑποπέμπω), 

86 γι βϑουο ϊῃ οὐ τολέῃ, οΘουογέ ριι}- 

086, βοηέ α8 αὶ ΒΡ}. 

ὑποπέμπω (πέμπω), 86η)αὶ 8οογοίϊῃ, 

86η1 α5 α 5Ρ.. 

ὑποπίνω (πίνω), αγίηῖξ α [ἰ{έϊο; 

ῬΡογῇ. ρατγίϊο. ὑποπεπωκώς, γαΐποῦ 

αγιηῖρ, ΝΙΙ, 8, 29. 

ὑποπτεύω, ὑπώπτευον, ὑπώπτευσα, 81ι8- 

»εοξ, αρρυεποηαῖ, ηυϊϑέγιιϑέ, τι τ ἢ 

ἃςο., ᾿ηΠπ., ΟΥ μή. 

ὑποστρατηγέω (στρατηγέω), δὃ6 ἴΐοιι- 

. ἐοπιαπῖ, δ6 σοηογαὶ πον" (ἀαἰ.). 

ὑποστράτηγος, -ου, ὁ (ὑπό-στρατη- 

γός), πὐπαον-σεηον αὶ, [ἰοιιἐοηατιἐ- 

σοποραί. 

ὑποστρέφω (στρέφω), ἔτιγη, ΟΥ «Ποῖ 

γοιηα, ξασο αδοιΐέ, ΝΊ, 6, 38; 

ὑποστρέψας, ουααϊηρ ἐπα γαρ, ΤΙ, 

1 ἀθ γι: 

ὑποσχεῖν, 566 ὑπέχω. 

ὑπόσχησθε, ὑπόσχοιτο, ὑποσχόμενος, 

5686 ὑπισχνέομαι. 

ὑπουργός, -ὀν (ὑπό-!- ν᾽ εργ), σοπατι- 

οἷσνο ἰο, Ν,, 8, 15. 

ὑποφαίνω (φαίνω), ἰπίτ., εἠΐηδ α 

{ϊ{11; οὗ ἴΠ6 ἀδγ, δεσῖη ἰο 

αατυηι. 

ὑποφείδομαι (φείδομαι, φείσομαὺ, 

876), 85.0α76 βοῃιθιυμαξ οὐ οὗ 

86ἐ ριιγροδ6, ΤΥ, 1, 8. 

ὑποχείριος, -ον (ὑπό- χείρ), τ 6167 

ἐπ6 παηπαὶβ οἵ, ἦν ἐδ ροιδοῦ οὔ 

(αἀ8{.). 

ὕποχος, -ον (ὑπό-! ἔχω), “ἰπαογ" ἐΐιο 

οονπέτγοί οἵ, βιιδ7εςεἐ ἐο (ἀ 1... 

ὑποχωρέω (χωρέω), ἠλαῖΐτα τὐαῃ!, στο 

αὐαῃ, τοϊέπανγαι, γοίγοαΐ, 1, 4, 18; 

που οτ, ΤΥ, ὅ, 19. 

ὑποψία, -ας, ἡ (ὑφοράω), 5ιι5ρίοίοη, 

αἰὐἱδένιιβί, αρΡΥ Ποη βίον. 

Ὑρκάνιοι, -ων, οἱ, ἐπ6 ΠΙγΟατἴαΉ.8, 

8 ῬΘΟΡΙΘ Ἰἰνίηρ' βου ϊμπϑαβὺ οὗ {Π6 

Οδβρίδη 8568. 
ὗς, ὑός, ὁ, ἡ (ο΄. σῦς), βιυΐηιο, ρίρ. 

ὑστεραῖος, -α, -ον (ὕστερος), ἴαΐθ}", 

7οϊοιυΐηρ, ποαΐ; οἵϊοη σὶἢ 
ἡμέρα οτηϊζίθα, 6.9.,. τῇ ὑστεραίᾳ, 

ον, ἐπα Τοϊοισίησ αἀαῃ, 1, 2, 21; 

τὴν ὑστεραίαν, 111, ὅδ, 13, 

ὑστερέω, -ἤσω, οἶος. (ὕστερος), δ6 ΟΥ 

6ΟΉϊ6 οο ἰαΐο Κον' (6 61ι.). 

ὑστερίζω (ὕστερος), ὃ δεμίπαπαπα. 

ὕστερος, ἰαΐογ, ἰαἐΐον, ἐοϊ]οιυῖης, 

δομῖηπαι; πουῦ. 85 δᾶν., ὕστερον, 

ἰαΐον,, αίεγιρανα. 

ὑφ᾽, 566 ὑπό, 

ὑφειμένως, δαν. (ὑφειμένος, ΡῬοτῇ, ΡΔΓ- 

{16. οὗ ὑφίημι), βιεδηυβδίυοίψ. 

ὑφεῖτο, 566 ὑφίημι. 

ὑφέξω, 566 ὑπέχω. 

ὑφηγέομαι (ἡγέομαι), ἰδααὶ οΉ 5]οιοῖῃ. 

ὑφίημι (ἴημι), ριιέ πιθοῦ, σοη θα, 

σῖυο τἰρ. 111, 5, δ; ρογηνέ, πὶ τη 

αἀἰαὺ- 5π6 ᾿πῆτπὶ.. ὟΙ, 6; 51: τῆτα-: 

»ιιέ οἸο56 1} απ αᾶον, ψμίοία, 51:|}.- 

γοΉοΥ, 111,1, 11. 

ὑφίστημι (ἴστημι), ρίασθο τη ΘΥ, 

δίαΐξίζοτη, 86ογεἶΐῳ, ΙΝ, 1, 14, π.; 

ΠῚ ἴπ Τῆϊα: ὅπ 9. 8ΟΥ. δοὺ, 

“μπαογίαϊο, ῬΥΟΉἶθ6, τοἸτιτ θοῦ, 

ΙΝ,1, 20; εοὐἐπιβέαπα, γοϑὶδέ, 111, 

Ὁ.11. 

ὑφόραω (ὁράω), γοσαγα εὐἱξῃ, 81ι8- 

Ῥίοϊοπι. 
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ὑψηλός, -ἡ, -ὀν (ο7. ὕψος), ΐση, Ἰοζέῃ; 

τὸ ὑψηλόν, ποϊρμέ, 111, 4, 25. 

ὕψος, -ους, τό (ὑπέρ), πεϊσῆΐ. 

Φ 

φαγεῖν, φάγωσιν, 566 ἐσθίω. 

φαιδρός, -ἀ -ὀν (φάω, 8δμῖΐπε; οἤ. 

φαίνωῚ, δγῖσ]ιέ, δοαηιΐης. 

φαίη, 566 φημί. 

φαίνω, φανῶ, ἔφηνα, -πέφαγκα ἃπὰ 

πέφηνα, πέφασμαι, ἐφάνην (φάος, 

φῶς, σῇ), Ὀνίηρ ἐο Τρ], δἤοιο, 

ΙΝ, 8, 18; σῖυο Τρ], 8] ,ὕηιο, ΤΥ, 

4, 9; Ῥᾶ55.,) δὃ6 δῃοιῦη, αρῇθαΥ, 

5θθγη, δῖ ᾿πῆπη. ( ΒΙΟῊ τᾶν Ἀ6 

οὐὐϊ 64) οὗ Τηθ ΓΘ ΒΘ ὈΪΆΠῸο, 1, 

3,19; νι ἢ Ραγίϊο. οἵ δῦ 15 ἔγιιθ, 
οὐ φθονῶν ἐφαίνετο, 6 ρίαϊηῖμ αἵὰ 

ποΐ ουῃ, 1, 9, 19. 

φάλαγξ, -γὙγος, ἡ, ρῇαίαηα;, δαξέϊο- 

ΑΥ̓ΤΑΊ, ΘΘΠΘΤΆΠΙΥ ἃ Ο]ΟΒ6. ἔοττηδ- 

ἰΐοπ, οἷσῦ τη ἄθθρ, 1, 2, 17; 

τιτποιῦ τοΐθσθποθ ἴο {Π 6 ΠΟΥΤΊΔ] 

ἔοττη, ἐπα παῖ, θοάῃ, 111. 8,11; 

ἐπὶ φάλαγγος, ἔπ, ἰἴπι6 ΟἹ δαΐέϊο 

ἘΝ, 9.30. 
Φαλῖνος, -ουὅ, ὁ, Παϊτητι8, ἃ ατθοῖκκ 

ἴῃ {πὸ βουνίοθ οὗ ΓΊΞΒΔΡΘΓΠΘΒ. 
φανεῖται, φανέντος 566 φαίνω. 

ᾧανερός, -ά, -όν (φαίνω), ἦη, μίαϊη 

βἰσΠέ, οἵοαν, ουταθηξ; ἐν τῷ φα- 

νερῷ, ορθηῖῃ, 1, 8, 21; ΘοΟΙΏΤΠΟΠ 

πὶ Ῥαυίϊοβ. ἴῃ ῬΟΓΒ. ΘΟηΒυ., ἐπι- 

βουλεύων μοι φανερὸς γέγονας, τέ ἢα. 8 

θοοοηια οἴοαν ἐξ μον, αὐ ρίο- 

ἐϊη ασαϊη5ὲ ηνο. 1, 0, 8, 

φανερῶς, ἃν. (φανερός), ρϊαϊγιἴῃ, 

για ος}. 

φαρέτρα, -ας, ἡ, αιιῖγ)67.. 

φάρμακον, -ου, τό (ε΄. Εππρ. ρῆανγ- 

μια), αι, τοῖο. 

Φαρμακοποσία, -ας, ἡ (φάρμακον-- 

πίνω), α ἑαϊοῖηο, ΟΥἨ ρῥ] δῖ ΟΥ ροΐ- 

8ΟΎΨ. 

Φαρνάβαζος, -ου, ὁ, ῬΗαγπαδαξιι8, 

ΒαίΤΑΡ οὗ 1, ββοσ ῬΒσυρία δηᾶ 
ΒΓ ηἶδ. 

Φασιανοί, -ὥν, οἱ (φᾶσις), ἐ76 ῬΠηαΞὶ- 

αΉ8, ἃ Ἄ81η6 βΊνΘη ἴο 6 ῬΘΟΡΙΘ 

Τντηρ' οη {Π6 δ πκ5 οὗ {πὸ ῬΗδβὶβ 

τίνοσ: (1) ἴῃ ΟΟ]Ο 15, Υ,, 6, 86; (2) 

ἴπ Αστηθηΐδ, Γ, 6, 5. 

φασίν, 566 φημί. 

Φᾶσις, -ιος, ὁ, ἐπ6 Ῥἤαβῖδ, ἃ τῖνϑυ: 

(1) ἴῃ ΟΟ]Ο 15, , 6, 86; (2) ἴῃ Ατ- 

τηθηΐδ, ΓΝ, 6, 4. 

φάσκω (φημί), ἔοι πα ΟἾΪν ἰπ ὈΓ͵ΓΘΒ. 

βυβύθιη, 86}, αϑϑουΐ, αἰϊορα. Ἶ 

φατέ, 566 φημί, 

φαῦλος, -η, -ον, ητεατ, ἐγὶἤίηρ, οἵ 

ηὸ αςοοπηΐ. 

φέρω, οἴσω, ἤνεγκα, ἤνεγκον, ἐνήνοχα, 

ἐνήνεγμαι, ἐνέχθην (Ἰ)αΐ, ἔογο, Εἰπρ. 

δ6α}). θοαΥ,, ΘαΥ̓Υ 9 Ὀγίηο ; ΘαΥ̓Ρ 

ΟΠ, 11.1,6; ψίιοϊα, ργοάμτιοο, 1, 2, 

οο; ΟΣ Ὁ δ. »αυ» Ν. 9. τς ὉΕ 

τοδαβ,]οασ,, ΤΤῚ,Ὁ, 1Ό; Ξὸ οὗ τὶ πα, 

ν, ἸνΙΣ τοῖα, δ ΟἹ 5 ὉΠ 5 
οτὔη, ΝΊ, 6, 1; Ράᾶ55.. οἔξϑη οὗ νἱο- 

Ἰοπὖ τπούϊομ, δ6 δου, ὃ6 Ππινδα, 

δ6 ἀἀςΠοα, Πῃ, 1, 8, 20,η.; χαλεπῶς 

ΟΥ βαρέως φέρειν, ἔαπο ἐξ 1{1|, ὃδ6 

ἐγοτιίοα,1, 3,3; ΤΙ, 1,4; φέρειν καὶ 

ἄγειν, ρἱππᾶον, γαυασο, 11,0, δ. η. 

φεύγω, φεύξομαι ἃπα φευξοῦμαι, ἔφυ- 

γον, πέφευγα, ἤστο, ἐαπα ἤίσπί; 

δα οὐ 8 σοι ίνη, 6 δαηϊϑ]οα, 

δο αὐτὸ φαίο, ΤᾺ, 8, 25; οἱ φεύγοντες, 

ἐμι6 οατϊος. 1. 1, 1. 

φημί, φήσω. ἔφησα, ΥΤᾺΥΘ 5ᾶγν 6 ἴῃ Ῥ͵ΘΒ., 

ἱπηρῇ,, ἃπα 2 δου.» ὕπ ξπῦ. θϑίηρ 
ΘΘΠΘΙΆΠΥ ἐρῶ, {Π6 δΟΥ. εἶπον ἃ πα 

{ῃ6 ρΡοτῇ. εἴρηκα, αἰδοίαγο, αἰ γι, 

860}, ΥΘΡΊΪΥν ΟΔ]]ΠἸπηρ ἔοῦ {Π6 

Ἰηῆπ. σοηβίσ; 8δῃ ᾿ἰβοϊαίθα οδβθ 

αὶ ὅτι, ΝΠ], 1, 5; ἔγθαυθηῦ 

Ῥαγθηςῃοίϊο, βαϊα πο, βαϊαὶ ἐθθῃ, 

οἷο, ; ἴῃ ἈΉΒΎΘΥΒ, 86} 465 (1,0, 7), 

ἘΠ1655 ἃ Ὡθρ. 15 8Δ4αθα, οὐκ ἔφη, 
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βαϊά πο, αοηϊοα, ἸΝ, 1, 235.,Α.Α 

πθρ. ΜΜΒΙΟῊ ἰπ ἘΠπρ'. 15 αὐΐδομοα 

ἴο π6 ἀθροπαοθπηῦ νΌὉ. 15 ἴῃ ατϑοὶς 

ΤΘΡΊ Δ ΥῪ αὐΐδοῃθα ἴο φημί; οὐκ 

ἔφασαν ἰέναι, ἔποψ αδοϊαγοα ἐπομ 

τὐοιϊα ποΐ σο, 1, 8, 1. φημί 15 [6 

βίτοηρθβῦ οὗ {πΠ6 νβ. οὗ βϑυίηρ, 

ΤηΘϑ Πρ, Οὐ67, αδϑουογαΐίο; ἰὖ 

ΤΩΔΥ ΟΥ̓ ἢ ἕαϊτο {Π6 πθρ.. μή, ἃ5 ἃ 

γΌ. οὗ βνθδυῖηρ,. 

φῃς, φήσῃ, φήσω, 566 φημί. 
φθάνω, φθάσω ΟΥ φθήσομαι, ἔφθασα, 

σοί ἐπ βἰαγὲ οἵ, ατιξϊοϊραΐο, οτιέ- 
δἰγίρ, αοὐ ᾿γΐ, οὔζθῃ ἕο] ονθα Ὁ 

πρίν, ΤΊ, Ὁ, δ; οὔξοηῃ ἢ Β.ΡΡΙ. 

Ῥδιῦϊο. τ ΒΙΟῊ ΘΧΡΥΘΒΒΘ5 [Π6 τη 81 

1468: φθάσαι καταλαβόντες, ἔο 5626 

ἔμ, αἄσυαποο, 1, 8, 14; «ο΄. 111, 4, 

49; πορευόμενον δ᾽ αὐτὸν φθάνει ἡμέρα 

γενομένη, ἐΐ6 δγοαΐς Ὁ αν 5π0- 

φῬγϊιβοα Ἰυΐηι οἸ, ᾿υὖβ τσαῃ, Ν, {, 10. 
φθέγγομαι, φθέγξομαι, ἐφθεγξάμην (οῇ. 

Ἐπρ.. αἱρ] ον .), Ἡναΐθθ οὐ ἰοῦ 

α βοιυιγηα, ΟΥ̓ ουέ, βογϑαηι, νοι. 

φθείρω, φθερῶ, ἔφθειρα, ἔφθαρκα ἀπ 

ἔφθορα, ἔφθαρμαι, ἐφθάρην, οογγιιρέ, 

. 8ροῖϊ!; οὗ ἃ οοππύτν, ἰαμ τραϑέο, 

ΤΥ, ἵ,,90. 

φθονέω, φθονήσω, εἰς. (φθόνος, ὁ, Θη.}}), 

θη (αδύ.). 

φιάλη, -ης, ἡ, (οΓ. Ἐϊπρ. ρ]ήῖαϊ, υἱαῖ), 

ὦ 5]ναϊίζοιυ δοιοῖ, ἴον ἀσ] πεῖ πρ' οὐ 
ῬοΟθύΤΙΠρ' δύ] ΟΠ8. 

φιλαίτερον, 566 φίλος. 

φιλέω, φιλήσω, οἔο. (φίλος), ἰουο. 

Φιλήσιος, -οὐ, ὁ, ΡΗηϊδεῖιι5, οἵ 

ΑοΒδθ8, δ]ἱθούθα ρϑποταὶ 'π {Π6 

ῬΙ866 οὗ Μϑποῃ, 111,1, 47. 

φιλία, -ας, ἣ (φίλος), γΥἱογη5]υἵρ; διὰ 
φιλίας ἰέναι τινί, 566 διά; πρὸς φιλίαν 

ἀφιέναι, ἰοἐ σο ἵη, Ῥεαοο, 1,8, 19. 

φιλικός, -ἡ, -όν (φίλος), Υγἱογα ἴῃ. 

φιλικῶς, αν. (φιλικόΞ), ἦγ α Κγἱοπαϊῳ 

να, ΘΥ ; φιλικῶς διακεῖσθαι, 6 ογ, 

7 υϊοηαϊῃ ἐογηιβ ιοτέϊι, Τ1, Ὁ, 21. 

φίλιος, -α, -ον (φίλος), γγνίοπαῖψ, αἱ 

Ῥόθαρ6 εὐἱΐπι; 6Θβρ. οὗ οομπηὐγιθβ 

γι ΟΥ ψιὺποιὺ χώρα. 

φίλιππος, -ον (φίλος- ἵππος), Κοπα οὗ 
ἤοῦϑ868, 1, 9, δ, ἴῃ 51. 

φιλόθηρος, -ον (φίλος-! θήρα), ζοπα 

οὗ πιιπέϊηςρ, 1, 9, 6, 1π ΒΌΡ. 

φιλοκερδέω (φιλοκερδής, σγοοαῃ ΚΟΥ 

Θαϊη, φίλος-᾿ κέρδος), Ὅ6 ογοραῃ 

70» σαΐῃ. 

φιλοκίνδυνος, -ον (φίλος-[ κίνδυνος), 

ἰουΐϊηῦ ααη 61, τυθηίυ) 650Ή16, 
ἘΠ ΟΣ ΕΠ: 1. 9.0: 

φιλομαθής, - ἐς (φίλος- μανθάνω), Γογια 

ΟΥ̓ Ἰοαγγῖνο, Θασογ ἰο ἰδφαγη. 

φιλονικία, -ας, ἡ (φίλος-! νίκη), γ1- 

συαΐγῳ, ΤΥ, 8, 21. 

φιλοπόλεμος, -ον (φίλος-[ πόλεμος), 

7οπὰ ὁ οὐ ἀδεοίοα ἕο τυαν. 

φίλος, -η, -ον, 86]., 7γίογα,, Θοτηρ. 

φιλαίτερον, 1, 9, 20; ΘΟΙΩΙΠΟΠΙΥ ἃ 5 

ἃ ποιη, ἤγίοπα, 1, 1, 2. 

φιλόσοφος, -ου, ὁ (φίλος- σοφός), ἰΙοὐθγ7' 

ΟἹ τοϊδαοηι, ρ]ο5ορΠ ον. 

φιλοστρατιώτης, -ουὐ, 86]. (φίλος-!- 

στρατιώτης), Κγϊοηα οΓ ἐΐπ6 5οἷ- 

αἴογνδ, ΤΙ, 6, 4. 

φιλοτιμέομαι, φιλοτιμήσομαι, οἶα. 

(φιλότιμος, ἰουϊη ]1ΟΊ107)), ἰοῦ 6 ΟΥ 

8661) ᾿)οΊ 07, 6 αηλϊθιέξίοιι5, 76αῖ- 
ΟἸ(8. 

φιλοφρονέομαι, ὅτ. ἐφιλοφρονησάμην 

ΟΥ̓ ἐφιλοφρονήθην (φίλος-! φρήν), ὃ6 

τὐοῖΐ αὐἱδροδοα, δμοιῦ μίμπαγιο85; 

ΜΙ 8οο., ἐγεαΐ κίπαϊῃ, σγοοΐ 
κὶπαϊῃ, 11, Ὁ, 21. 

Φλειάσιος, -ου, ὁ, α Πϊζαβίαη, πα- 

ἐΐυο ΟΥἹ ῬΠῖι5 τὰ ῬΘΙΟΡΟΠ 655. 

φλναρέω (φλύαρος, ἡι01)561)56), ἑαϊ 

ἡ ΟΊ)86Ί)86. 

φλυαρία, -ας, ἡ, ποτ 561,86, γι 151; 

ἸΠΡΡ 1 1 9. ΠῚ: 

φοβερός, -ά, -όν (φόβος), γγτσΠζει, 

ἰεγγίδίο, 11, Ὁ, 9; ρδ55., Μιὰ 

τοί Γοα», ζοαγΓϊ, Ν, π, 2. 
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φοβέω, φοβήσω, οἰ 6. (φόβος), Κγἱ έτη, 

86αγο, ἸΝ, Ὁ, 17; σϑῆθγα!]ν ἄθρο- 

ποηΐ, ζἤεαν, δ6 αὔγαϊα, δ6 7Κγγυῖρί- 

δηθα,1, 8,11. 

φόβος, -ου, ὁ, 7667, ἐθγγῸΥ, ραηῖε; 

τὸν ἐκ τῶν Ἑλλήνων εἰς τοὺς βαρβάρ- 

ους φόβον, {Πι|6 Γ6αν ἵηϑρΊγοα ὃ ἐπα 

ΟὙΘο61.5 ἴηι ἐπα θαγθαγίατ5,1,2,18. 

Φοινίκη, -ης, ἡ (Φοῖνιξ), ᾿ῃμοθηϊοϊα, 

{πὸ αἰβύσιοῦ οα {Π6 οοδβύ οὗ ϑ'υυΐδ, 

ῬὈούῦνθθη {Π6 ΤΌΘ ΠΟΙ ΤΟΊ 8 1 Π5 

δ Πα {86 5θἃ. 

φοινικιστής, -οῦ, ὁ (ο΄. φοινικοῦς), α 

τὐθαῦ ον" ΟΓ ἐπα ριγρίο, 1.6., ἃ 

ΟΙΠοΘΥ οὗ τϑηὶς δῦ {86 Ῥθυβίδῃ 

σουγῦ; δοοούαϊηρ ἴο οὔδϑιβ, 

»Ῥιιυρίο-ἄμον, 1, 2, 20, π. 

φοινικοῦς, -ἢ, -οῦν (Φοῖνιξ, ΞΒΊποθ, [Π 6 

ῬΒΟΘΠΙΟΙΔη5 αἰβοονθυθα [Π6 αἰγ6), 

»ιι»»ῖο, γοα, βοαγοΐ. 

φοῖνιξ, -ἰκος, ὁ, ραϊηιν ἔγοθ, ραϊηι, 

Ι,,10; οἶνος φοινίκων, ραΐην ιὐΐγιο, 

11, 8, 14. 
Φοῖνιξ, -ἰκος, α ηοονϊοίαν, παΐῖυο 

ο Ῥπορηῖοϊα. 

Φολόη, -ης, ἡ, ᾿ΠοΙοΟ, ἃ τὰπρθ οὗ 

τηοτπηὐαϊηβ ὈΘύνγθθη ἃ τοδαϊὰ ἃπα 

ἘΠΠ18, 

φορέω, φορήσω, οἷο. (φέρω), θεαΥ 

μαδιξιαιϊ, τὐ6α}.. 

φόρος, -ου, ὁ (φέρω). ἐγτθιιέο. 
φορτίον, -ου, τό (φέρω), διιγάθη., ἰοαα. 

φράζω, φράσω, οἰο. (Επιρ. 9] γα 86), 

ἐοὶῖ (1ἴὰ αοθὔδ1}), 86 ἔονίμ, 6α- 

γῬίαΐη, δῖα. 

Φρασίας, -ου, ὁ, ῬΠγαδίαβ, ἂἃπ ΑΤΠ6- 

πΐδη, σοιητηδ Πα ϊηρ ἃ αἰν βίοι οὗ 

{πΠ0 ΟὙ ΘΟΙς ὩΓΙΏΥ. 

φρέαρ, φρέατος, τό (οΓ. Ἰυαῦ. ΓοΥὉ60Ὶ, 

τοοῖϊ, οὐβέογ. 

φρονέω, φρονήσω, οἴ. (φρήν, ηυΐγ 61), 

πμαῦυο τπηπαρονβίαπαϊηρ, Ὅ6 τοῖδο, 

δο πιϊπαοα; μέγα φρονεῖν, δ6 

Ῥγοια, ὃ6 οἸαίοα, 111,1, 217; μεῖ- 

ἕον φρονεῖν, ὃ6 ἑοο ργοιιαὶ, Ν,, 0, 8. 

φρόνημα, -ατος, τό (φρονέω), ηιϊηᾷ, 

ϑρῖν»1ΐ, σοῦ ασθ. 

φρόνιμος, -ον (φρήν, ηνῖη 1), ργι- 

αοηγΐ, εὐἴδ6, 5) γοιραὶ. 

φροντίζω, φροντιῶ, ἐφρόντισα, πεφρόν- 

τικα (φρήν), ἐαΐο ἐποιρμέ, ὃ6 

αποῖοιι8, 11, 8, 5; 8150, ἀουΐβο, 

»ίαρ, 11, 0, 8. 

φρούραρχος, -ου, ὁ (φρουρά-[ ἄρχω), 
ΘοΟη να, 67 ΟΓ ἃ σαγγίβοτι. 

φρουρέω, φρουρήσω, οἶο. (πρό-! ὁράω), 

ιραίο, σιαγα. 

φρούριον, -ου, τό (φρουρόΞς), σιαγα, 

σαγγίδον, οἰξααοί. 

φρουρός, -οῦ, ὁ (πρό--ὁράω), σιιαγα; 

1η Ρ]., σαγγίδογ,, 11,1, 20. 

φρύγανα, -ων, τά (φρύγω, γοα51), ΑΥ̓Ή 

ϑέϊο]5, Τασσοίϑ. 

Φρυγία, -ας, ἡ, ῬΠγησία, ἃ Ἰᾶτρο ἴθτ- 

Γιΐουν ἴῃ οοηΐγὰ] θα ΜΙΠΟΓ, 

1, 2, Θ; 8116 Φρυγία ἡ μεγάλη 

(1, 9, 1) ἴο αἰδβύϊηρι 5} 1 ἔγοτη 

ὑπΠ6 αἰδύγιοῦ οὐ πθ Ῥγοροῃῦ!β 

8150 οδ]]θα ῬΗγυρὶδ (Υ, 6, 24). 

Φρυνίσκος, -ου, ὁ, ΠΥ μη ΐδοιι8, 8 

Αομδθδῃ, οὁη6 οὗ {πΠ6 ατροκ ρθη- 

ΘΙΔ]5. 

Φρύξ, Φρυγός, ὁ, α Ῥηγμσίαη, να ΐῖυο 

ΟἹ Ῥμηγῃσίῖα. 

φυγάς, -άδος, ὁ (φεύγω), οοἴϊο, Κιιρῖ- 

ἐϊυο. 
φυγή, -ἢς, ἡ (φεύγω), Πέρα, γοπῖ; 

ροϊο, θα δ)ηιονΐ, ΝΤΙ, ἢ, 51. 

φυγόντες, 566 φεύγω. 

φυλακή, -ἣς, ἡ (φυλάττω), τὐαΐοῆι; 

σπανα, σπιαγα- αι ; αἰδὸ οο]]θοῦ- 

ἴνθ, δοᾶῃμ οΥἩ σιιαγαβ, σαγγίβοτ, 

1,1, 6; οὗ ἐΐτηθ, ἐυαΐοῖ, ΤΥ, 1, 5. 

φύλαξ, -ακος, ὁ (φυλάττω), σιαγα, 

ρίἱοϊοξ; ἴπι Ρ]., δοα σιγά, Ἱ, 2,12, 

φυλάττω, φυλάξω, ἐφύλαξα, πεφύλαχα, 

πεφύλαγμαι, ἐφυλάχθην, ᾿ἰπύτϑ 8.» 

Κδορ τὐαΐοῖ, οὐ σιγά, 1, 2, 22; 

ὑγσϑηβ. σμαγαῖ, ἀογονα, ΚΒ .0,1,2,1; 
μλϊα., δὃ6. οὐν ΟἸ 68 σιαγα, ἑαΐϊδα 
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σατο, σπαγα ασαϊηϑΐ, αοο., 1, 6,9 

50 ΜΙ μή, 11, 2, 16; νι ὥστε 

μή, ΝΙΙ, 8, 85. 
φυσάω, φυσήσω, ἐφυσήθην (φῦσα, θοῖ- 

ἰοιυ8), δίοιν τρ, τη αΐο. 
Φύσκος, -ου, ὁ, ἐπα ῬΠ βΟιι8, ἃ ΤΊνΘΥ 

“ βΒοσίηρ ἱπίο {πΠ6 ΤΊρτίβ. 

φυτεύω, φυτεύσω, οἴο. (φυτόν, ρα, 

“ ἔτοιη ψΘΥΌ8] οὗ φύω), ρίαηί, 86: 

οι. 
φύω, φύσω, εἰο. (Ἰα. δι, Ἑ!ηρ.. θ6), 

δυγΐηρ Γογέδ, ργοάλιοθ. 

Φωκαΐς, -ίδος, ἡ (Φώκαια, Ῥῃοσαθα), 

α τοοηναη ΟΥ̓ ῬΠοσαθα, ΓἘΠοσαδαηι, 

τὐοἩ ναι. 
φωνή, -ἢς, ἡ (φημί), στυοΐοο, 5Ρ660}, 

ἰαπσιαρσο, αταϊεοοέ. 
Φῶς, φωτός, τό (ἴοΥ φάος: οΓ. φαίνω), 

ἰρπΐ, ἀαμψιρμί. 

Χ 

χαίρω, χαιρήσῳ κεχάρηκα, ἐχάρην, 76. 

7οἴοο, δ6 οἰααι; ἱτυρογαῦ. χαῖρε, 

οὔξθη, αγοιοοιϊ, ΠΘ 6 ἐᾶν χαίρειν, 

δία ξαγοιυοῖ! ἐο, σΐσοιρ,Ν11,3,29; 

Ῥϑγίϊο. χαίρων, οἴξαπεειρίές, ἔηι- 

“ριιγυϊέῃ, οὐ χαίροντες ἂν ἀπαλλάξαιτε, 

ψοῦι ιτὐοιιϊαη ἡ οοὲ οΟἹ᾽ εὐτέμοιιΐ 

»αψίηρ 7οΥ τέ, Ν, 6, 32. 

ΣΚαλδαῖοι, -ων, οἱ, ἐῃι6 ΟΠπαϊααδαη5, ἃ 

γγ 8. } 116 ὑτ]06 ἴῃ Αττηθηΐ. 
χαλεπαίνω, ἐχαλέπανα, 

ἐχαλεπάνθην (χαλεπός), 6 860676, 

δ6 αἸΟΥ ; 80 ἴῃ Ρ8858.; ΓΥ, 6, 2. 

χαλεπός, -ἤ, -όν, μαγα, αἰβὶοιιϊ, 

ααπθογοιι8, μαγ 87, βέθγη, ἤθγοο; 

τὸ χαλεπόν, βουογέμ, τυἱοίϊθηοο, 

ΠΟ: 4 ΤΠ 5 4. 

χαλεπῶς, δαν. (χαλεπός), παγάαΐϊῃ, 

τοὐέ, αἰβοι τ; χαλεπῶς φέρειν, 

ἐαῖϊο τέ 11, 06 αἰδέγοςϑοα, 1, 8, 8; 
χαλεπῶς ἔχειν, 6 απογ, ΝΊ, 4,16. 

χαλινόω, ἐχαλίνωσα (χαλινός, Ὀγ 116), 

δγαϊο. 
χαλκός, -οὔ, ὁ, ΘΟΡΡΕΥ,, θΥΟΉ 26. 

χαλεπανῶ, 

χαλκοῦς, -ἢ, -οῦν (χαλκός), ΟΓ ὈΥΟΉ ΖΕ, 

δΥΟΉ ΖΕ. 

χάλκωμα, -ατος, τό (χαλκόω, Ἡχαΐτ6 ἴῃ, 

δΥΟΊ 26, χαλκός), ΟΥ̓ΟΉΖΘ6 ΟΥ ΘΟΡΡΘΊ 

τϑ886]. 

“Χάλος, -ου, ὁ, ἐπι6 ΟΠ αἴτι8, ἃ ΤΊΘΙ 1π 

πουΐμοτη ὥυεῖδ. 

“Χάλυβες, -ων, οἱ, ἐπ 6 ΟΠαίῃηθε5, Οπα- 

ἰψδίαηβ, ἃ γΆγ}1Κ6 {τρθ οὗ 

Ῥοπίμβ. 

χαράδρα, -ας, ἡ, ἐοΥ ον ; ΘΟΥ̓́Θ6 ΟΥ 

γαυίηθ οαὖ ὃν ἃ ζοτγθηΐ. 

χαράκωμα, -ατος, τό (χαρακόω, ἤδη 6 

ἦγ, εὐἱΐῃ, δέαϊιοβ; χάραξ, 5ᾳα}6), 

Ῥαϊίβααο, βἐοςαασο. 

χαρίεις, -εσσα, -εν (χάρις), ργοίέῃ, 

οἴουον, 111,.5, 12. 

χαρίζομαι, χαριοῦμαι, ἐχαρισάμην, 

κεχάρισμαι (χάρις), ξαῦυογ,, ρίδαϑε, 

οδίῖσε οὐδ (α81.) ἴων, βοηινοίϊυϊηρ 

(866.). 

χάρις, -ιτος, ἡ (χαίρω), 7 ,γαοο, ξαῦυοΥ, 

ἐπα} 5, σγαξιξιας; χάριν εἰδέναι 

ΟΥ χάριν ἔχειν, ξοοἰ σγαίοζι!, 1, 4, 

10; 1|, ὃ, 14; χάριν ἀποδοῦναι, 

γεηιῖίαε α ζαυογ, 1, 4, 15; 

θεοῖς χάρις, ποαυθην ὃ6 ργαΐξβοα, 

ἘΠῚ 5.14. 

Χαρμάνδη, -ης, ἡ, ΟΠπαγηιαηαᾶο, ἃ 

Ιᾶγρθ οἱζυ ου {86 Ἐπ ρταΐθβ. 
Χαρμῖνος, -ουὐ, ὁ, ΟΠαγηνῖγιι5, ἃ 

Βραγύδῃ, δι Ὀ Β5δ ΟΣ ἔγοτῃ ΓΓΒΙΌ- 

ΤΌ ἴο {πΠ6 ατροὶς ϑυτην. 
χειμών, -ὥνος, ὁ (1). ᾿ι1δη18), 5 0ΥΉϊ, 

τοὐηΐγῳ τοοαΐδογ,, τοϊηιέον, οοἰα. 

χείρ, χειρός, ἡ, παπνα! ; εἰς χεῖρας ἰέναι, 

ΘΟΉϊ6 ἐο οἶοβο χψιαγέογβ, ΤΥ, Ἵ, 10 

(67. εἰς χεῖρας δέχεσθαι, ΤΥ, 8, 31), 

Ῥαυΐ 1, 2, 26, εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τινι, 

Θοηι6 ἐπιΐο ἐΐ6 ροιῦοῦ" οὔ; οἱ ἐκ 
χειρὸς βάλλοντες, Β00 βάλλω; ἐκ 

χειρός, παπα ἐο παπᾶ, Ὗ, 4, 25. 

Χειρίσοφος, -ου, ὁ (χείρ- σοφός), ΟΠ 6- 

γίβορἤιβ, ὃ. ΘΡαγύϑῃ βϑῃηῦ Ὀγ {Π6 

ΘΡΠΟΙΒ ἴο 7ο]Ϊη Ογγαβ᾽ θχρθϑαὶ- 

τοῖς 
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ἰΐοῃ, 1, 4,8. ΑΥοῦ [Π6 τη ΓΩ͂ΘΓ 

οὗ {Π6 βσθπουαὶβ ῃ6 νψγὰβ οἱθοῖθα 

ἴο μα οἴποθ πα τὶς ΧΘΠΟΡΏΟΙ 

οοπαποίοα {ἰῃ6 ατθοκ τοίγθαΐ; 

Ηἰβ ἄθαίῃ, ΥἹ, 4,11. 
χειρόομαι, χειρώσομαι (χείρ), σοΐ ἵγιΐο 

Οὐ 68 Ῥοι θοῦ, βίαι. 

χειροπληθής, -ἐς (χείρ-[- νὶ πλα), ἢ“ Ππης 

ἐπ παπᾶ, α8 ἰαγοο α8 ἐπα παπα. 

χειροποίητος, -ον (χείρ-᾿- ποιέω), γακὶο 

δῃ παπά, αὐἰῇοῖαϊ. 

χείρων, -ον, ΘΟΟΙΏΡ. οὗ κακός, ιτ00786, 

ἡ [ΟΥ̓ ΊΟΥ.. 
“Χερρόνησος, -ου, ἣ (χέρρος ΟΥ χέρσος, 

ἰαπαι-:- νῆσος), ΟΠοΥβοηδβιιβ, ἴῃ 6 

ΤΉΓδοῖδη ΡοηΐηΒ]8, πούμνγοβῦ 

οἵ {π6 Ἠδ]]οβροηί. 

χηλή, -ἢς, ἡ, Ποοῦ; ἴδρη, δυγδαΐο- 

τοαΐογ' (ἔτοτη 105 ΒΠ8}06), Ν11,1,17. 

χήν, χηνός, ὁ οΥ ἡ (1,0. ατι867., Εηρ. 

σαπαοῦ, 90086), 0086. 

χθές, Δαν. (ο΄. Τα. λορῖ, Ἐπρ. 

μοϑβίογ-), μοδέογ αῃ. 

χίλιοι, -αι, -α, ἐποιιξαπα. 

χιλός, -οῦ, ὁ, Τοα αογ, σΥάα 88, 1, Ὁ, Τ; 

ψ ἢ ξηρός, παρ, ΤΥ, ὅ, 383. 

χιλόω (χιλός), 666], οἵ ἨΟΓΙΒΘΒ. 

χίμαιρα, -ας, ἡ (οὔ. Ἐππρ. οἠηιαθ γα), 

8|6-σοαΐ. 

Χῖος, -ου, ὁ (Χίος, ἡ, ΟΠ. 05), α ΟΠ αι, 

φιαΐῖυο ο ΟἸιῖοϑ. 

χιτών, 

ἐιιγῖο. 

χιτωνίσκος, -ου, ὁ (αἴπ). οὗ χιτών), 

δ]ηογὲ ἐπηῖς, Δ, 4, 13, 

χιών, -όνος, ἡ (οΓ. Ταῦ. ᾿ΐθην8, τοῖτ- 

ἐ67), βγιοιῦ. 

χλαμύς, -ὕδος, ἡ, οἸοαΐε οὐ ηντατέϊο. 
χοῖνιξ, -ἰκος, ἡ, ο]ιοογῖα, δὰ Αἰἰα 

ατν γθαβαγο οοηὐδι πρὶ ἃ |1{{{]Ὸ 

1655 ἴδῃ ἃ αυδτγῦ. 

χοίρειος, -α, -ον (χοῖρος, ρῖρ), ΟΥ̓Ἠα 

»ῖρ, οἵ 5ιοΐηο; τὶ ἢ Κρέα, }ΟΥΪΟΙ. 

1.5.1: 
χοῖρος, -ουὅ, ὁ, ἡ, ψοτγς ρὲρ. 

τῶνος, ὁ, τπαου αν ϊογΐ, 

χορεύω (χορός), αατι06. 

χορός, -οῦ, ὁ (ε΄. Εηρ΄. οπογι8, οἸιοΐγ), 
ὁπονῖ8, θαπα ὁ ἀσπόρου, απο. 

χόρτος, -ου, ὁ, σΥα 88, 7οααογ,, 1, Ὁ, ὃ; 

ΙΓ κοῦφος, ἤαῃ, 1, Ὁ, 10. 

χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρη- 

μαι, ἐχρήσθην, 186, ΘΉ 70), παῦθ, 

ἐγεαΐ, πα, 805. οὐ ψὶ ἢ αδῦ.: 

οἴΐθη σι ἢ ̓ ΠΠΘΙ ΟΡ].; τέ βούλεται 

ἡμῖν χρῆσθαι, τὐ]ναΐ ᾿ι86 6 τοῖβ 68 

ἐο ναΐρο ΟἹ τι5, 1, 3, 18; χρῆσθαι ὅ, 

τι ἂν βούλῃ, ἐγοαΐ α8 τοῖτι ναΐ 866 

Μὲ, ΟἹ, 6, 20. : 

Χρή (ΡΓΟΡΘΙΙΥ ἃ ΠΟΌΗ, 86. ἐστῆ), ἐξ 

ἦβ Ἡι6 6556 7}. ΟἿ Ἡνιβέ, τ᾿ ἢ 866. 

8 πα ἴπηῆη., 1, 8, 11; χρῆναι, ἃ5 1η- 

Ππ ΤΙΙ, 14: 

χρηζω, ΟὨΪΥ πῃ ῬΓΘ5. βυβίοτη (αἰ 

ἴο χράομαι), ταν, τοῖδ]ι, αἰοϑῖγα. 

χρῆμα, -ατος, τό (χράομαι), α ἐπῖπρ 
ιτι864, ΘΘΉΘΓΆΙΥ Ρ]., σοοαϑβ, ρο8- 

8688101)8, Θ5Ρ. πιοηοῃ, 1. 1, 9. 

Χρηματιστικός, -ἡἤ, -όν (χρηματίζω, (0 

διιϑῖηι 658, τοτη χρῆμα), ρογξαϊηπῖπρ 

ἕο διιδίηηθ85 ΟΥ ἨϊΟτι η-Ὠιαϊοίης ; 

ΟΥ̓ 8η οἴγθῃ, ρογίοπαϊηςρ σαΐη, 

ΨΕΙΡΩΣ 
χρῆναι, Β66 χρή. 

χρῆσθαι, 566 χράομαι. 

χρήσιμος, -ἡ, -ον, ΟΥ̓ -ος, -ον (χράομαι), 

μβο Γι, δογυϊοεαθίο. 

χρηστός, -ἤ, -όν, (χράομαι), Ξογυΐοε- 

αδῖο, ΟΥ̓ τι86. τοογέϊιῃ, ἐγιιδέῃ,1,8,1. 

χρῖμα, -ατος, τό(χρίω), οἰγιξηιϊεγιῖ. 

χρίω, χρίσω, οἰο6. (ο΄. Τιαΐ. Κνῖο, 

7» ΐοο, γιιδ, Ἐπρ. σγῖπα, ΟΠ γβε), 

γαιῦ, αποϊηΐ. 

χρόνος, -ου, ὁ (οΓ. Ἐπηρ. οπμγοποίοσῃ. 

οἴς.), ἐΐηιθ; πολλοῦ χρόνου, τι α 

ἴοης τὐπῖϊο6, 1, 9, 35. 
χρυσίον, -ου, τό (αἴτη. οὗ χρυσός), 

ρῖοοο οΥ σοϊά, σοϊα οοΐῃ. 

Χρυσόπολις, -εως, ἡ, ΟΠ Υβοροῖῖϑ, ἃ 

οἷν οὐ 86 ΒΟΒΡΟΓαΒ, ΟρΡροβιῖθ 

ΒνυζΖϑῃζαια. 
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Χρυσός, -οῦ, ὁ (ο7. Ἐπρ. ομγψδαη- 

ἐϊποηνιηι, δἔς.), σοϊα. 

χρυσοῦς, -ἢ, -οῦν (χρυσός), σοϊάθη, ΟἹ 

φοϊα; 1655 5ύσι οὐ], σοϊα- πον έεα, 

1: 9.21; απἱάρας Ν. 8,12. 
Χρυσοχάλινος, -ον (χρυσός -ἰ- χαλινός, 

δγα 6), υἱέ, σοϊάφη, (ἱ. 6. σοϊα- 

φιοιηἐθα) δγίαϊο, 1, 2, 21. 
χώρα, -ας, ἡ (ε7. χῶρος), ρίασο; ἴῃ 

ΤΩ] ΆΤῪ ΒΘΠ56, ροϑέ, ροϑίιοη, 
1,5, 11: 1, 8, 17; σΘΠΘΙΔΙΠΥ ἴῃ ἃ 

Ὑ]ΟΘΙ 56η56, Θοτγ 7}, γοσΊοΟΉ, 
ἸΙαπα, 1, 1,11; ἐν ἀνδραπόδων χώρᾳ 

εἶναι, δ6. σοι δα α δίαυο, Υ,, 0, 19; 

ἐν οὐδεμιᾷ χώρᾳ εἶναι, δ6 Πιοϊα ἴηι 0 

οβίοφοηι, Ν, Ἵ, 28. 
χωρέω, χωρήσω, οἴο. (χῶρος), ἠϊοῦΕ, 

γιαγοῖ, ααὐατοο, τοἰἐπαγαι; οἵ 

τη 551 165, ροηποίγαίο, ΤΥ, 2, 28; οἵ 

τη Βα Γο5, ποία, οοπίαϊΐη, 1, ὃ, 0. 

χωρίζω, ἐχώρισα, κεχώρισμαι (χωρίς), 

βεραγαΐο, 8ε6ὲ αρατί, ΝῚ, ὃ, 11; 

Ῥᾶ85. ὃ6 βοραγαΐε, δθ6 αἰβεγονέ 

ὕγοηι, Ν, 4, 84. 

Χωρίον, -ου, τό (αἴτη. οὗ χῶρος), ρίαοε, 

βροΐ, β5ρασα; ἤθηΠοθ, ξαγηι, δδζαΐο, 

ν,8, 1; ἐοιυη, 1,4, 6; βἐγοησπμοία, 

᾿γοτί, 1, 2, 34. 
χωρίς, αν. αραγί, 111,5,17; ἃ5 ῬΤΘΡ. 

ἢ ρθη. αραγί ἤγοηι, 1, 4, 183. 

Χῶρος, -ου, ὁ (ς΄. χώρα), ρίαςο, 8ροΐ, 

γεοσίοη. 

Ψ 

Ψάρος, -ου, ὁ, ἐπα ϑβαγιι8, 8. Τῖν 

Πονίηρ [Ὠσοῦρ ἢ ΟἸ]]οἷδ. 
ψέγω, διαηιε. 

Ψέλιον, -ου, τό, δγαρσεῖοί, Του ὈΥ 

ῬΘΥΒΙΔΠΒ οὗ ΓΤ ηΚ. 

Ψευδενέδρα, -ας, ἡ (ψευδής-Ἐ ἐνέδρα), 

διθαηιν απιθιιδοασο. 

ψευδής, -ἔς, (ψεύδω), Γαῖβ86, μηΐγμε; 

τὰ ψευδῆ, 1168, 11, 6, 20, 

ψεύδω, ψεύσω, οἕο. (ε΄. Ἐπο. ρβοιαο- 

Ἠψτη), ἀεδοοῖυο; τοϊᾶ., 116, οπεαΐ, 

αοοοῖνο, αοὐ ἐαϊβοῖψ; Ῥᾶ55., ὃ6 

αοοοῖυθα, ἃ Ὁ5. ΟΥ τυ {ἢ 8οο. 

ψηφίζομαι, ψηφιοῦμαι, ἐψηφισάμην, 
οἶα. (ψῆφος), τοΐο, γοβοῖυο, αἰθο 766. 

ψῆφος, -ου, ἡ (εΓ. ψάω, γιιδ), ροῦθθῖο, 

δαϊϊοῖ; ἈΘηςΘ, ἄφονοϑο, ΝΤ]Ι, 1, 51. 

Ψιλός, -ἡ, -όν, δἰγίρρεα, θαγο; οὗ ἃ 

σοΟππΐτυ, δαγγθη, 1, Ὁ, Ὁ; οἱ ψιλοί, 

ἰοΠ-αὐηνοαὶ ἐγοορϑβ, Ν, 2, 16; 6. 

ΤΠ 9. 

Ψιλόω, ψιλώσω, οἶα. (ψιλός), 5ἐγρ 

δαγα; Ῥᾶεβ., δ6 οἰθοαγοα οἵ, [6 

δαγ6 οἵ, αοβογίοα ὃψ, 1, 10, 18; 

Τῶν 8; Ὁ: 

ψοφέω (ψόφος), ἡγοΐθο αἱ ϑοιιηα, γῆηρ. 

ψόφος, -ου, ὁ, πιοΐβο. 

ψυχή, -ῆς, ἡ, δγοεαΐίῃ, ΟΓἹ 11{6, 8βρτγτξ, 

δοιί, [{6. 

ψῦχος, -ους, τό(ψύχω, δγοαΐϊι, ὈϊοιΟῚ, 

οΙα, ἴα ΡἹ., ΤΠῚ 1. 29. π- 

Ω 

ὦ, ΘχοΙτηϑίϊοη, Ὁ, 566] ΘΟ ΠΠΟΗΪΥ͂ 

ψιῦ νοσϑύϊνγοϑ ἴῃ ατθθκ, ΏΘΙΘ 

10 5ΒΒουϊα 6 ἰού απὐγϑηβὶαῦθα 
ὦ, 568 εἰμέ. 

ᾧ, 566 ὅς, 
ὧδε, Δαν. (ὅδε), α8 ἤοϊϊοιυ8, ἐϊιιι8. 

δή, -ῆς, ἡ (τοι ἀοιδή; α΄. ἀείδω, 

ᾷἄδω, Ἐ)πρ'. Ο(16), ΒΟΉ. 

ὡδοποιημένη; 566 ὁδοποιέω. 

ᾧετο, φήθησαν, 566 οἴομαι. 

ὠθέω, ὥσω, ἔωσα, ἔωσμαι, ἐώσθην, 

Ῥιιδῖι; ταϊα., ριι81,) οὐνἱέ οΓ ΟἸθ᾽ 8 
τα, 111, 4, 48, 

ὠθισμός, -οὔ, ὁ (ὠθίζομαι, ρειιδῖι, )οβέϊο; 

67. ὠθέω), ἃ ριιδιΐης, οΥοισαϊηρ, 

βἰγιοοίϊηςρ. 

ῳκοδόμητο, 566 οἰκοδομέω. 
ᾧμην, 566 οἴομαι. 

ὠμοβόειος, -α, -ον (ὠμός-- βοῦς), ΟΥ̓ 
γαῖ οΥ «ἰπατιη θα οα-Ἰ ἴα. 

ὠμός, -ἡ -όν, γαιο, τη οοομοα, 1Υ),8,14 

οὗ Ρϑύβοῃβ, ογμοῖ, ἤἥδυοο, Τ|, 0, 12, 
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ὦμος, -ου, ὁ, 5]ιοιι] 16}. 
ὥμοσαν, 566 ὄμνυμι. 

ὠνέομαι, ὠνήσομαι, ἐώνημαι, ἐωνήθην, 

ΜΙ ἐπριάμην ἃ5 2. 801. τη16. (ὦνος, 

ῬΥ1Ω6Ὶ), διίῃ, ριιο]αϑ6. 

ὠνήσατε, 566 ὀνίνημι. 

ὦνιος, -α, -ον (νος, 0766), 707 βαῖθ; 

τὰ ὥνια, ἃ5. ΠΟῸΠ, τ06}768, 1, 2, 18, 

ᾧοντο, 566 οἴομαι. 

Ὦπις, -ἰδος, ἡ, Ορί8, ἃ ΟἸΟΥ οπ [Π6 
ΤΟΥ ῬΉΏΒΟΙΙΚ 'π Αβϑυσΐδ. 

ὥρα, -ας, ἡ (Ερ. ποι), α βαεα 

ἐΐηιθ, βϑαβοη,, ποῖ, 1, 4, 10; κέ 

ΟΥ }7ΌΡΘΥ' ἕζηιο, 1, 8,11, 

ὡραῖος, -α, -ον (ὥρα), βοαβοπαδῖο; 

Οὗ Ῥθύβοηβ, ἴω) ἐπ δίοοην οὗ 

ψοιέῃ; τὰ ὡραῖα, Κγιι8 οΟΥἹ ἐΐι6 

8δθάϑβδον, ΚΝ, 8,9. 
ὥρμηντο, 560 ὁρμάω. 

ὡς, 160]. δᾶν. (ὅς); (1) α8, Ποιῦ; 

οἴϊθῃη, θβρ. γι ἢ Ρῥδγ]ο68., τη. }τ- 

1ηρ Π9 δοίϊοῃ 85 ᾿πθπαθα, οὐ 

ἃνονθα Ὀγ {Π9 Β10]., Ὀαὺ ποῦ (88 

ἅτε) τη α κῖηρ' 8, Βίαίθυηθηΐ ὁ [Π 6 

ΤΟΒΡΟΠΒΙΙΠΠΥ οὗ Π6 ΒΡΘΑΙΤΘΙ ΟΥ 

ττϊΐοτ; ἤο ὈΘ νϑ}]Ο ΒΒ] ΓΘ Πα ΘΙΘα, 

αϑ 17, ον, ἐπα σγοιηα ἐπαΐ, ἐπυῖγ- 

ἕπο ἐπαΐ, 1,1, 8; ψαἢ ΠΌΤΉΘΓΙ]Β, 

αδοιΐέ, 1, 2, 4: ψἱτἢ 5ὰρ. 1Ὁ Πδ85 

1ηΐθηβῖνθ ἴοτοθ (ΠΠ|κθ ὅτε ἃπα Ταῦ. 

αιιαηι), ὡς τάχιστα, α8 ηιυϊοϊοῖμ α8 

»ροβϑίδίο, 1, 8, 14, οἔα.; (2) 85 

᾿ΠΡΙΌΡΘΙ ῬΓ͵ΓΘΡ., ἕο, οὔἱν σῇ 

Ῥϑιβοηβ; (9) 88 Θοη]. (α) ἰθι- 

ῬΟΓΙΓΔ], α8, τοθοην, ϑἴηις6, ὡς τάχιστα 

(σιν Ῥγ1ηνι 1), α8 800, αϑ8, 

ΤΥ, 8; 9, (Ὁ) οαῦξδ], 8, 8:06, 

δοοαλιι56, 11,4, 117, (6) πη τοάποῖϊηρ' 

Ἰπαῖτ. ἴθ.» ἤο» ἡπα ἃ: 1, 5, 

(α) ἢπδὶ] (ἃ τιδὸ οι θῆν ρορίϊο), 

ἐμπαΐ, ἵη, ογον ἱπαΐ, 1, 8, 14: 50 

ψ ἢ ΟΠ]. Οἰδαδο, 1,1, Ὁ, (6) σοη- 

Βϑουζινθ (τ ὥστε), 80 ἐπαΐ, τὶ τῃ 

ἴπῆη., 11, 8, 10; ἴθ σοιηρδγᾶ- 

{ἰν685, βραχύτερα ἢ ὡς ἐξικνεῖσθαι, 

γπιοΐ 7ζαν} οηποιρῖ, ἐο γεαοῖι, 111, 8, 

Τ, νἰἢ δ05. ἰπμῆπη. ὡς συνελόντι 
εἰπεῖν, ἐο ριειέ ἐΐι6 πιαΐξέογ' δγίοῳ, 

111. 1.38. 

ὥς, δαν., ἐΐιιι8, 50 ΟἿΪ]ΥῪ αὔξοι ᾿πέθη- 

ΒΙν καί, ΟΥ οὐδέ (μηδέ), οὐδ᾽ ὥς, γυοΐ 

θυθην ἐΐϊι5, 1, 8, 21: ΤΉ΄}1Κ. 2. ὃ. 

ΥΙ, 4,22. 
ὡσαύτως, δᾶν. (ὥς- αὐτός), ἔπ, ἐΐ6 

ὉΟΥΉ δαῆνθ εὐαῃ, 7ιι5ὲ 80, ἵη, {6 

ὨΙΑΊΉ6Υ,, 
ὥσθ᾽, ὈΥΣ Θ᾽ ἸΒΊΟη ἔου ὥστε. 

ὦσιν, 566 εἰμί, 

ὠσίν, 566 οὖς, 

ὥσπερ; 16]. αν. (ὡς-Ἐ πέρ), 7ιι8ὲ α8, 

{ΐπ|η|, 7ιι5ὲ α8 ; ὥσπερ ἐξόν, 7ιτι88 
α8 1} τέ τυογα ροϑβϑβίδίο, 111,1, 14; 

ὥσπερ εἶχεν, 7ιι58ὲ α8 6 τῦα8, ΤΥ, 
1. 10; 

ὥστε, ΤΕ]. δᾶν. (ὡς- τε), 80 α8, 80 

ἐμαί; ἃ8 ἃ τι]ϊθ ψίτῃ ἱπαϊο. οὗ 
δοίι 8} τοὺ δηα {πΠ6 ἱπῆη. οὗ 

[θηάθηου, 1, 1, 5, 8; ἰθ65 οοση- 

την, οὐ οοπαϊέον, ἐπαΐ, πὶτ ἢ 

ἹΠΉ τι, Π].. 0; 0: 

ὦτα, 566 οὖς. 

ᾧτε, ΟΠΪΥ ἴῃ {Π6 ΡΏΓΑΒΘ ἐφ᾽ ᾧτε, οΥν 

οοπαϊέϊοη ἐπα ΐ, ει ᾿πῆη.; 566 ἐπέ, 

ὠτειλή, -ἢς, ἡ, τοοτιγιαῖ, 567". 

ὠτίς, -ίδος, ἡ, διιδέαγα. 

ὦφελε, Ε66 ὀφείλω, 

ὠφελέω, ὠφελήσω, οἷο. (ὄφελος), δόγι6- 

Πέ, αἴα, μοῖρ, ὃ6 οΓ τι86, ἃ ῸΒ. ΟΥ̓ 

νι ἢ 806. 
ὠφέλιμος, -ον (ὠφελέω), πεῖ Γιιῖ, ιι86- 

71, βογυϊοοαῦῖο. 

ὦὥφθημεν, 566 ὁγάω, 

ὦφλε, 566 ὀφλισκάνω. 

ὠχόμην, 569 οἴχομαι, 
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